
 

str. 1 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU 

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w 
rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez 

firmę Enamor sp. z o.o. z Gdyni  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

 

 

A. DANE PROJEKTU 

Numer umowy RPPM.01.01.01-22-0063/16-00 

Tytuł projektu 
Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień 
dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego 
produktu przez firmę Enamor sp. z o.o. z Gdyni 

Okres realizacji zadania od 01-04-2017 do 30-04-2020 

 
  



 

str. 2 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

Spis treści 

 
1. Koncepcja systemu 5 

2. Architektura systemu 5 

3. Analiza rozkładów ciśnienia generowanego na nabrzeżu i umocnieniu dna akwenu 6 

3.1. Określenie parametrów manewrów podchodzenia i odchodzenia od nabrzeża statku 
dwuśrubowego na podstawie badań symulacyjnych 12 

4. Wyznaczenie obszarów kontrolnych na nabrzeżu w oparciu o przewidywane pole ciśnień 14 

5. Wyznaczenie zakresu wartości ciśnień mierzonych w obszarze kontrolnym 19 

5.1. Wyznaczanie ciśnień i prędkości maksymalnych na podstawie pomiarów rzeczywistych 19 

5.2. Wyznaczanie ciśnień i prędkości maksymalnych z wykorzystaniem metod empirycznych 33 

6. Wyznaczenie podstawowych parametrów zestawu pomiarowego 35 

7. Opracowanie metody doboru podstawowych parametrów zestawu pomiarowego 39 

8. Analiza możliwości mocowania systemu w zależności od konstrukcji nabrzeża 42 

9. Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej systemu 44 

10. Konstrukcja wsporcza 47 

11. Analiza rozkładów ciśnienia generowanego na nabrzeżu i umocnieniu dna akwenu 47 

11.1. Wyznaczanie ciśnień i prędkości maksymalnych na podstawie pomiarów rzeczywistych 48 

12. Analiza możliwości mocowania systemu w zależności od konstrukcji nabrzeża 48 

13. Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej systemu 53 

14. Sterowanie i transmisja danych 56 

15. Inteligentne systemy pomiarowe 56 

16. Sterowanie i transmisja danych w sieciach telemetrycznych 57 

17. Wymagane parametry urządzeń bloku sterowania i transmisji danych 58 

18. Konfiguracja systemu transmisji i wizualizacji 61 

18.1. Transmisja danych 61 

18.2. Wizualizacja danych 61 

19. Zasilanie urządzeń w energię elektryczną 64 

20. Analiza i interpretacja danych 67 

21. Umocnienia dna występujące w Porcie Gdynia 67 

22. Wymagania w zakresie granicznych wartości prędkości strumieni zaśrubowych dla wybranych typów 
umocnień dna przy nabrzeżu 71 

23. Model testowy zestawu pomiarowego 72 

24. Podstawowe elementy zestawu pomiarowego w zależności od wymaganej dokładności pomiaru i czasu 
próbkowania 75 

24.1. Czujniki ciśnienia – dane techniczne 77 

24.2. Przetworniki analogowo-cyfrowe – dane techniczne 86 



 

str. 3 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

25. Analiza techniczno-ekonomiczna podstawowych elementów zestawu pomiarowego w zależności od 
wymaganej dokładności pomiaru i czasu próbkowania 89 

25.1. Porównanie charakterystyk technicznych czujników 89 

26. Porównanie charakterystyk technicznych przetworników analogowo-cyfrowych 92 

27. Wyznaczenie zależności pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu 92 

28. Badania laboratoryjne zestawu testowego opartego na trzech czujnikach 97 

29. Wyniki badań 98 

29.1. Pomiar referencyjny 98 

29.2. Pomiar ciśnienia w zbiorniku testowym 100 

30. Wioski z badań 103 

31. Wyniki badań zestawu testowego opartego na trzech czujnikach na akwenie otwartym w 
Mechelinkach 104 

31.1. Pomiar referencyjny 105 

31.2. Pomiar ciśnienia przy pomoście w Mechelinkach 106 

32. Wyniki badań zestawu testowego opartego na trzech czujnikach na akwenie otwartym przy Nabrzeżu 
Helskie II w Porcie Gdynia 110 

32.1. Pomiar referencyjny 110 

32.2. Pomiar ciśnienia przy Nabrzeżu Helskie II 113 

33. Wnioski z badań 118 

34. Testowy zestaw pomiarowy 118 

34.1. Podstawowe elementy testowego zestawu pomiarowego 118 

34.2. Schemat układu elektronicznego testowego zestawu pomiarowego 120 

35. Zalecenia eksploatacyjne dla testowanych elementów systemu 121 

36. Badania układu elektronicznego 121 

36.1. Opis modułu testowego 121 

36.2. Założenia i program badań 122 

37. Pomiary 123 

37.1. Pomiary ciśnienia w zbiorniku testowym 123 

38. Wnioski z badań zestawu testowego 124 

39. Konfiguracja elementów modelu dla wybranych konstrukcji nabrzeży 127 

39.1. Wybór miejsca instalacji modelu funkcjonalnego 127 

39.2. Konfiguracja elementów modelu funkcjonalnego 129 

40. Opracowanie modeli obliczeniowych 132 

40.1. Model wyznaczania położenia czujników na ściance nabrzeża 132 

40.2. Model obliczeniowy do wyznaczania zależności prędkości przepływu od ciśnienia 134 

41. Testy modelu funkcjonalnego 134 

41.1. Opis modelu funkcjonalnego 135 



 

str. 4 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

41.2. Opis programu 135 

41.3. Opis testów 136 

41.4. Podsumowanie testów 137 

42. Badania modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego na wybranym nabrzeżu 139 

42.1. Program badań 139 

43. Prezentacja artykułu na Międzynarodowej Konferencji KONES'2018 140 

44. Opracowanie artykułu na Międzynarodową Konferencję TransNav'2019 141 

45. Publikacja artykułu 143 

46. Prototyp systemu 143 

47. Opis systemu przesyłania i akwizycji danych oraz systemu alarmowania. 143 

48. Przykłady pomiarów 148 

 
  



 

str. 5 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

 

1. Koncepcja systemu 

W ramach Etapu 1 opracowano projekt architektury systemu obejmujący 3 bloki 

funkcjonalne: pomiarowy, sterowania i transmisji danych oraz blok analizy i interpretacji 

danych. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Biznes Planie przyjęto, że system będzie 

posiadał otwartą architekturę, która umożliwi wprowadzanie poprawek i późniejsze zmiany 

związane z koniecznością dostosowania produktu do lokalnych warunków eksploatacji i 

wymagań potencjalnych klientów.  

W ramach Zadania 1.1 Enamor wykonał projekt bloku pomiarowego obejmującego 

schemat układu elektronicznego i schemat konstrukcji wsporczej. Ze strony UMG Zadanie 

1.1 dotyczyło wykonania analiz w zakresie rozmieszczenia czujników na nabrzeżu, ich 

połączeń i mocowania i było związane z zadaniem ZMPG w zakresie analizy charakterystyk 

konstrukcji wsporczej, rozmieszczenia czujników na nabrzeżu ich połączeń, mocowania i 

zasilania systemu.  

Analizy wykonane w tym zadaniu zostały wykorzystane do opracowania projektu 

bloku pomiarowego systemu. Wynikiem przeprowadzonych badań jest metoda doboru liczby 

czujników i ich rozmieszczenia na nabrzeżu. 

2. Architektura systemu 

Architekturę systemu tworzą 3 bloki funkcjonalne: pomiarowy, sterowania i transmisji 

danych oraz blok analizy i interpretacji danych. Podstawowe elementy systemu 

monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków oraz ich 

wzajemne powiązania zostały przedstawione na rysunku 2.1. 

 

Badania przemysłowe wykonane przez AMG w Zadaniu 1.1 umożliwiły opracowanie 

ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych dla bloku pomiarowego, który obejmuje: 

moduł zasilania i moduł akwizycji danych – w tym czujniki ciśnienia oraz bloku analizy i 

interpretacji danych, który zawiera moduł prezentacji danych.  
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:  

Rys.2.1 Podstawowe elementy zestawu pomiarowego 

 

Rozmieszczenie czujników na nabrzeżu jest uwarunkowane rozkładem ciśnień 

generowanych przez strumienie zaśrubowe pędników i sterów strumieniowych statków na 

dnie i na ściance nabrzeża.  

Strefy występowania największych obciążeń umocnień dna pochodzących od 

strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych i odpowiadające im rozkłady 

ciśnień na ściance nabrzeża określono na podstawie obliczeń z wykorzystaniem metod 

empirycznych, symulacyjnych, metod numerycznych CFD (Raport UMG z Zad. 1.3 a), 

wcześniejszych pomiarów rzeczywistych i badań modelowych oraz danych dostępnych w 

literaturze.  

3. Analiza rozkładów ciśnienia generowanego na nabrzeżu i 
umocnieniu dna akwenu 

Obszar występowania dużych prędkości strumieni zaśrubowych można zauważyć 

podczas manewrów statku przy nabrzeżu na swobodnej powierzchni wody. W miejscach 

występowania nadciśnienia powstają wypiętrzenia i wiry. Przy dłuższej pracy urządzeń i 

zatrzymanym statku wiry okresowo powstają i zanikają. Odosobnione wiry można 

zaobserwować na modelu fizycznym statku w warunkach na uwięzi, W rzeczywistych 
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warunkach sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku równoległego odejścia od 

nabrzeża w warunkach silnego wiatru dopychającego. Występuje wówczas duże 

prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych prędkości strumieni zaśrubowych 

pędników i sterów strumieniowych. Pole prędkości i pole ciśnień generowane przez statek 

zmieniają się wraz z przemieszczaniem się statku i zmianą nastaw urządzeń wytwarzających 

napór.Manewr podchodzenia do nabrzeża, ze względu na duże wartości energii kinetycznej 

statku jest wykonywany z minimalną prędkością - prędkości poprzeczne nie przekraczają 

0,15 m/s. Kapitan statku wykonuje wówczas manewry silne w zakresie małych prędkości – 

używa często następujących po sobie zmian nastaw napędu głównego, sterów 

strumieniowych oraz wychylenia steru. Największe prędkości strumieni zaśrubowych 

obserwowane są podczas odchodzenia statku od nabrzeża. Na rysunku 3.1 przedstawiono 

obszar zaburzeń na powierzchni wody wywołany pracą sterów strumieniowych i pędników 

podczas odchodzenia statku od nabrzeża. 
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Rys. 3.1. Zaburzenia na powierzchni wody wywołane pracą dziobowych sterów 

strumieniowych – odchodzenie od nabrzeża promu pasażersko-samochodowego – 

nabrzeże Helskie II; zaburzenia na powierzchni wody wywołane pracą pędników - 

odchodzenie od nabrzeża statku ro-ro „Finnlines” – nabrzeże Czechosłowackie w Porcie 

Gdynia. 

 

 Pole prędkości wody wokół statku generowane przez strumienie zaśrubowe może 

być wyznaczane z wykorzystaniem symulacji ruchu statku i metod empirycznych obliczania 

prędkości strumieni zaśrubowych, w oparciu o stosowane nastawy pędników podczas 

manewrów.  

Podejście takie zastosowano do wyznaczenia pola maksymalnych prędkości 

generowanych przez statek jednośrubowy w celu opracowania probabilistycznego modelu 

oddziaływania strumieni zaśrubowych (Jankowski, 2007). Przykłady wyznaczonych pól 

prędkości przedstawiono na rysunkach 3.2, 3.3 i 3.4.  
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Rys. 3.2 Pole prędkości maksymalnych 

strumieni zaśrubowych przy dnie 

generowanych przez chłodniowiec o 

długości 120 m podczas podchodzenia 

lewą burtą  

do nabrzeża: 

A - przy wietrze 0 m/s;  

B – przy wietrze 10 m/s, kierunek wiatru 

dopychający do nabrzeża,  

C – przy wietrze 10 m/s, kierunek wiatru 

odpychający od nabrzeża  

Rys. 3.3. Pole prędkości maksymalnych 

strumieni zaśrubowych przy dnie 

generowanych przez chłodniowiec o 

długości 120 m podczas podchodzenia 

prawą burtą do nabrzeża: 

A - przy wietrze 0 m/s;  

B - przy wietrze 10 m/s, kierunek wiatru 

dopychający do nabrzeża;  

C - przy wietrze 10 m/s, kierunek wiatru 

odpychający od nabrzeża 

 

Rozkład pola prędkości strumieni zaśrubowych przy dnie generowanych przez statek 

jednośrubowy - chłodniowiec o długości 120 m, o mocy nominalnej napędu głównego P = 

4045 kW, mocy dziobowego steru strumieniowego 300 kW, podchodzący lewą burtą do 

nabrzeża przedstawiono na rysunku 3.2: cumowanie przy wietrze 0 m/s (Rys. 3.2.A), 

cumowanie przy wietrze 10 m/s, kierunek dopychający do nabrzeża (Rys. 3.2.B); cumowanie 

przy wietrze 10 m/s, kierunek odpychający od nabrzeża (Rys. 3.2.c) (Jankowski, 2007). 
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Rozkład pola prędkości strumieni zaśrubowych przy dnie generowanych przez statek 

jednośrubowy - chłodniowiec o długości 120 m, o mocy nominalnej napędu głównego P = 

4045 kW, mocy dziobowego steru strumieniowego 300 kW, podchodzący prawą burtą do 

nabrzeża przedstawiono na rysunku 3.3: cumowanie przy wietrze 0 m/s (Rys. 3.3.A), 

cumowanie przy wietrze 10 m/s, kierunek dopychający do nabrzeża (Rys. 3.3.B); cumowanie 

przy wietrze 10 m/s, kierunek odpychający od nabrzeża (Rys. 3.3.c) (Jankowski, 2007). 

Rozkład pola prędkości strumieni zaśrubowych przy dnie generowanych przez 

chłodniowiec o długości 120 m, przy wietrze odpychającym od nabrzeża; A – cumowanie 

lewą burtą; B - cumowanie prawą burtą przedstawiono na rysunku 3.4 (Jankowski, 2007). 

 

 

Rys. 3.4. Prędkości maksymalne strumieni zaśrubowych przy dnie generowane przez 

chłodniowiec o długości 120 m, przy wietrze odpychającym od nabrzeża; A – cumowanie 

lewą burtą; B - cumowanie prawą burtą (Jankowski, 2007). 

 

Określenie rozkładu prędkości i ciśnienia wokół manewrującego statku – 

jednocześnie przy dnie akwenu i na ściance nabrzeża jest możliwe dzięki wykorzystaniu 

metod numerycznej mechaniki płynów CFD. Metoda ta wymaga wprowadzenia do obliczeń 

prędkości dysków przyspieszających, które stanowią modele pędników i sterów 

strumieniowych.  
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Prędkości te mogą być również obliczone ze wzorów empirycznych dla zadanych 

nastaw urządzeń, pomierzone w czasie badań modelowych lub przyjęte na podstawie 

pomiarów dla statku podobnego.  

Metoda oparta na symulacji CFD dodatkowo pozwala na wizualną, jakościową ocenę 

przewidywanego rozkładu prędkości i ciśnień w całym obszarze płynu wokół statku w funkcji 

czasu.   

Każda z metod może być wykorzystana do analizy rozkładów ciśnienia 

generowanego na nabrzeżu i umocnieniu dna przy jego ściance, jednak wszystkie posiadają 

istotne ograniczenia. Metodę opartą na symulacji CFD uznano, jako najbardziej przydatną,  

ze względu na możliwość obserwacji zmian pola prędkości generowanego w całym obszarze 

płynu wokół statku w czasie i możliwość wizualnej, jakościowej oceny przewidywanego 

rozkładu prędkości i ciśnień. 

 

3.1. Określenie parametrów manewrów podchodzenia i odchodzenia od 
nabrzeża statku dwuśrubowego na podstawie badań symulacyjnych 

 
Charakterystyki manewrów podchodzenia i odchodzenia statku od nabrzeża, takie jak 

zmienne w czasie położenie statku względem nabrzeża oraz stosowane nastawy urządzeń 

napędowych i sterujących można określić na podstawie badań symulacyjnych. 

 Na rysunkach 3.5 – 3.7 przedstawiono wizualizację symulacji manewrów odejścia i 

podejścia statku do nabrzeża przy prędkości wiatru odpowiednio: 0 m/s, 5 m/s i 10 m/s, 

wykonanych przez doświadczonego kapitana na symulatorze nawigacyjno-manewrowym 

SimFlex Navigator v 4.6.  

Dla przeprowadzonych manewrów zarejestrowano pozycję statku, kąt wychylenia 

steru, napory i wykorzystane moce pędników i sterów strumieniowych w odstępach czasu 1 

s. 
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Rys. 3.5. Manewr odejścia statku od nabrzeża i podejścia statku do nabrzeża przy 

prędkości wiatru 0 m/s 

 

 

Rys. 3.6. Manewr odejścia i podejścia statku do nabrzeża przy prędkości wiatru 5 m/s 
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Rys. 3.7. Manewr odejścia i podejścia statku do nabrzeża przy prędkości  

wiatru 10 m/s 

4. Wyznaczenie obszarów kontrolnych na nabrzeżu w oparciu 
o przewidywane pole ciśnień 

 
Prędkości strumieni zaśrubowych i związane z nimi ciśnienia zmieniają się w 

zależności od nastaw urządzeń, parametrów ruchu statku, odległości od nabrzeża i 

głębokości akwenu.  

Minimalna rezerwa wody pod stępką wyznaczana jest na podstawie przepisów 

portowych, które uwzględniają lokalny charakter zmian poziomu wody. Rezerwa ta nie może 

być jednak mniejsza niż wartość wskazana przez ustawę dotyczącą warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Przy 

modelowaniu opływu statku należy przyjąć minimalny zapas wody pod stępką, dla którego 

występują największe obciążenia dna. 

Na rysunku 4.1 przedstawiono sytuacje manewrową - manewr równoległego 

odchodzenia statku od nabrzeża, dla którego wykonano obliczenia numeryczne CFD 

rozkładu prędkości strumieni zaśrubowych i ciśnień generowanych przez pędniki i stery 

strumieniowe, zaznaczono kierunki strumieni zaśrubowych. 
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Rys. 4.1. Manewr równoległego odchodzenia statku od nabrzeża 

 

Na rysunkach 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 przedstawiono wyniki symulacji numerycznych CFD 

manewru odchodzenia od nabrzeża przy nastawach pędników wolno naprzód / wolno wstecz 

i pełnej mocy sterów strumieniowych, dla modelu w skali geometrycznej 1:16. 

W tabelach 4.1 i 4.2 przedstawiono parametry modelu i parametry sterów 

strumieniowych modelu promu ro-pax, dla którego wykonano symulacje numeryczne 

 

 

 

 

Tab.4.1. Parametry modelu promu 

V Wyporność (m3) 4,89 

LOA Długość całkowita (m) 10,98 

LPP Długość między pionami (m) 9,64 

BWL  Szerokość  (m) 1,78 

T  Zanurzenie  (m)  0,42 

CB  Współczynnik pełnotliwości kadłuba (-) 0,687 

1:λ Skala geometryczna modelu 1:16 

 

Tab.4.2. Parametry sterów strumieniowych modelu promu 
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DBT Średnica tunelu (m) 0.164 

Dp Średnica śruby (m) 0.155 

Dh Średnica piasty śruby (m) 0.06 

 Kąt skoku śruby (o) 22.5 

H Skok śruby (m) 0.202 

lFP1 Odległość osi steru strumieniowego BT1 od PD (m) 1.1 

lFP2 Odległość osi steru strumieniowego BT2 od PD (m) 0.7 

hBL  Odległość osi sterów strumieniowych BT1 i  BT2 od PP (m) 0.15 

NBT Moc sterów strumieniowych  (W) 2 x 91.6 

1:λ Skala geometryczna modelu  1:16 

 

Na rysunkach 4.2 i 4.3 przedstawiono rozkład prędkości pola opływu i linie prądu w 

rejonie pracujących pędników podczas manewru równoległego odchodzenia statku od 

nabrzeża.  

Na rysunku 4.4 przedstawiono rozkład ciśnień na ściance nabrzeża i dnie akwenu 

generowany przez urządzenia podczas odchodzenia od nabrzeża w rejonie pracujących 

sterów strumieniowych. Na rysunku 4.5 przedstawiono ciśnienia generowane na nabrzeżu w 

kolejnych sekundach pracy pędników i sterów strumieniowych. 

 

.  

Rys. 4.2. Rozkład prędkości w polu opływu generowanym przez pędniki (skala prędkości 

1:4) 

 



 

str. 17 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

 

Rys. 4.3. Linie prądu w polu opływu generowanym przez pędniki – widok od strony dna 

statku (skala prędkości 1:4) 

 

 

 

Rys. 4.4. Rozkład ciśnień na dnie i na ściance nabrzeża w polu opływu generowanym przez 

stery strumieniowe (skala ciśnienia 1:16) 

 

 

1 s 

 
2 s 
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3 s 

 
4 s 

 
5 s 

 
 

Rys. 4.5. Ciśnienia generowane na nabrzeżu w kolejnych sekundach pracy pędników i 

sterów strumieniowych przy nastawach wolno wstecz i pełnej mocy sterów strumieniowych 

dla modelu w skali geometrycznej 1:16 (skala ciśnienia 1:16) 

 

Ciśnienie przy dnie akwenu dla przedstawionego przykładu podczas odchodzenia 

statku od nabrzeża w skali 1:16 zmienia się od -275 Pa do 175 Pa i osiąga największe 

wartości w piątej sekundzie symulacji – odpowiada to największym wartościom ciśnienia na 

nabrzeżu od  -142 Pa do 288 Pa. 

 Na rysunku 4.6 przedstawiono położenie czujników na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania sterów strumieniowych dobrane na podstawie symulacji CFD.  
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Rys. 4.6. 

Przykład rozmieszczenia czujników ciśnienia na Nabrzeżu Helskie II w Porcie Gdynia w 

rejonie oddziaływania sterów strumieniowych 

5. Wyznaczenie zakresu wartości ciśnień mierzonych w 
obszarze kontrolnym  

5.1. Wyznaczanie ciśnień i prędkości maksymalnych na podstawie pomiarów 
rzeczywistych 

 

 

Pomiary rzeczywiste prowadzone wcześniej przez UMG w terminalu promowym przy 

Nabrzeżu Helskie II w Porcie Gdynia umożliwiły weryfikację metod symulacyjnych i badań 

modelowych. 

W tabeli 5.1 przedstawiono parametry statku przyjętego do badań rzeczywistych.  

 

Tabela 5.1. Parametry promu ro-pax przyjętego do badań 

 

LOA Długość całkowita (m) 164.41 

LPP Długość między pionami (m) 146.00 

B Szerokość  (m) 27.69 

T Zanurzenie maksymalne (m) 6.313 

V Wyporność (m3) 16618 

N Moc silnika głównego (kW) 4 x 4840 

NBT1 Moc steru strumieniowego BT1 (kW) 1275 

NBT2 Moc steru strumieniowego BT2 (kW) 735 

NST2 Moc steru strumieniowego ST (kW) 735 
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DBT1  Średnica steru strumieniowego BT1 (m) 2.100 

DBT2  Średnica steru strumieniowego BT2 (m) 1.750 

DBT2  Średnica steru strumieniowego ST (m) 1.750 

 

Na rysunku  5.1 przedstawiono przykład chwilowego rozkładu ciśnień na ściance 

nabrzeża w rejonie działania sterów strumieniowych pomierzony za pomocą układu 

czujników rozmieszczonych na ściance. 

 

  

Rys. 5.1. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych Ri – 

numer kolumny czujników w kolejności od rufy, Cj -  numer czujnika w rzędzie w kolejności 

od oczepu w kierunku dna, zaznaczono rzuty obu wylotów sterów strumieniowych na 

ściankę nabrzeża  

 

Na rysunkach  5.2 - 5.14 przedstawiono pomierzone rozkłady ciśnień na nabrzeżu w 

rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w dwóch konfiguracjach - odpowiednio w 

kolumnach 3 – 7 licząc w kolejności od rufy statku (oznaczone, jako R1 – R 5) na rys. 5.2 - 

5.6 i w kolumnach 1 – 8 (oznaczone, jako R1 – R8) na rysunkach 5.7 – 5.14 (Rys. 5.2)). 
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Rys. 5.2. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 3 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna, PM1 – czujnik pod oczepem 

 

 

Rys. 5.3. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 4 od rufy, PMj  -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 
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Rys. 5.4. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 5 od rufy, PMj  -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 

 

 

Rys. 5.5 Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 6 od rufy, PMj  -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 
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Rys. 5.6. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 7 od rufy, PMj  -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 

 

 

Rys. 5.7. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 1 od rufy, PMj  -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 
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Rys. 5.8. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 2 od rufy, PMj  -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 

 

 

Rys. 5.9. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 3 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 
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Rys. 5.10. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 4 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 

 

 

Rys. 5.11. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 5 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 
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Rys. 5.12. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 6 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna. 

 

 

Rys. 5.13. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 7 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 
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Rys. 5.14. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnie 8 od rufy, PMj -  numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu w kierunku 

dna 

 

Na rysunkach 5.15 – 5.17 przedstawiono rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania sterów strumieniowych w kolumnach 3 - 7 licząc od rufy (oznaczonych, jako 

R3-R7).  

 

Rys. 5.15. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnach R3-R7 licząc od rufy, PMj - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu 

w kierunku dna - 9 sekunda pracy sterów strumieniowych – maksymalne nastawy podczas 

manewru 
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Rys. 5.16. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnach R3-R7 licząc od rufy, PMj - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu 

w kierunku dna - 10 sekunda pracy sterów strumieniowych – maksymalne nastawy podczas 

manewru 

 

 

Rys. 5.17. Rozkład ciśnień na nabrzeżu w rejonie oddziaływania sterów strumieniowych w 

kolumnach R3-R7 licząc od rufy, PMj - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od oczepu 

w kierunku dna - 12 sekunda pracy sterów strumieniowych – maksymalne nastawy podczas 

manewru 
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Na rysunkach 5.18 – 5.20 przedstawiono ciśnienia generowane przez pędniki na ściance 

nabrzeża, zmierzone w dwóch pionach, w odległości 5 m i 10 m od rampy. Czujniki 

rozmieszczono po 8 w obu pionach na całej głębokości w odstępach równych 1,2 m.  

 

 

Rys. 5.18. Przebiegi czasowe ciśnień (bar) pomierzonych na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania pędników. Kolejne serie - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od 

oczepu w kierunku dna, pomiary podczas odchodzenia od nabrzeża 

 

 

Rys. 5.19. Przebiegi czasowe ciśnień (bar) pomierzonych na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania pędników. Kolejne serie - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od 

oczepu w kierunku dna, pomiary podczas odchodzenia od nabrzeża 
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Rys. 5.20. Przebiegi czasowe ciśnień (bar) pomierzonych na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania pędników. Kolejne serie - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od 

oczepu w kierunku dna, pomiary podczas odchodzenia od nabrzeża 
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Rys. 5.21. Przebiegi czasowe ciśnień (bar) pomierzonych na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania pędników. Kolejne serie - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od 

oczepu w kierunku dna, pomiary podczas odchodzenia od nabrzeża 
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Rys. 5.22. Przebiegi czasowe ciśnień (bar) pomierzonych na nabrzeżu w rejonie 

oddziaływania pędników. Kolejne serie - numer czujnika w kolumnie, w kolejności od 

oczepu w kierunku dna, pomiary podczas odchodzenia od nabrzeża 
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Maksymalne wartości ciśnień pomierzone na nabrzeżu odpowiadają prędkościom 

strumieni zaśrubowych przy dnie. Na rysunku 5.23 przedstawiono funkcję zależności 

prędkości przepływu od ciśnienia pomierzonego za pomocą czujników ciśnienia  

 

 

Rys. 5.18. Funkcja zależności ciśnienia o prędkości przepływu pomierzonej za pomocą 

czujników ciśnienia (Raport z Zad.3.2) 

 

5.2. Wyznaczanie ciśnień i prędkości maksymalnych z wykorzystaniem 
metod empirycznych 

 

Wartości bezwzględne ciśnień maksymalnych i średnich, zmierzonych w skali 

rzeczywistej w obszarze, w którym turbulentny strumień zaśrubowy uderza o ściankę 

nabrzeża wynoszą odpowiednio około 8 kPa and 4 kPa. Prędkości odpowiadające tym 

ciśnieniom wynoszą 4 m/s i 2.8 m/s.  

Średnie wartość ciśnienia pomierzone na nabrzeżu i odpowiadające im prędkości, 

równe prędkościom na dnie przy ściance, prędkości w rejonie wylotu tunelu steru 

strumieniowego U0_BT1 i U0_BT2 dla sterów BT1 i BT2 obliczone dla odległości pomiędzy 

wylotem steru i ścianką nabrzeża równej L= 0,4 B i rzędnej z=0.9 T (rys. 7.1) z 

wykorzystaniem metod zalecanych przez PIANC – metody niemieckiej i metody holenderskiej 

przedstawiono w Tabeli 3. 

 Prędkości przy dnie obliczone metodą niemiecką dla sterów strumieniowych 

wynoszą 2.88 m/s i 2.25 m/s odpowiednio dla BT1 i BT2. Te same wielkości obliczone z 

0
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wykorzystaniem metody holenderskiej wynoszą odpowiednio 2.74 m/s I 2.15 m/s. Występuje 

dobra zgodność wyników metod empirycznych i pomiarów wartości średnich.  

 

 

Tab. 3. Prędkości strumieni zaśrubowych zmierzone i obliczone za pomocą metody 

niemieckiej i holenderskiej 

Pomiar 

Obliczenia prędkości 

przy wylocie tunelu 

steru strumieniowego 

(wzór Romischa) 

Obliczenia prędkości strumieni zaśrubowych 

przy dnie (metody zalecane przez PIANC) 

Metoda niemiecka Metoda holenderska 

pm Ubed U0_BT1 U0_BT2 

Umax_BT1 

 

 Umax_

BT1 

 Umax_

BT 

Umax_BT2 Umax_BT1 Umax_BT2 

kPa m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s 

4 2,83 7,57 7,12 2,88 2,25 2,74 2,15 

 

Prędkości przy dnie obliczone metodą niemiecką dla sterów strumieniowych wynoszą 

2.88 m/s i 2.25 m/s odpowiednio dla BT1 i BT2. Te same wielkości obliczone z 

wykorzystaniem metody holenderskiej wynoszą odpowiednio 2.74 m/s i 2.15 m/s. Występuje 

dobra zgodność wyników metod empirycznych i pomiarów wartości średnich.  

Maksymalne wartości ciśnień zaobserwowane podczas kilku sekund manewrów 

wynoszą 8 kPa dla steru BT1 i 7 kPa dla BT2. Odpowiadające im prędkości wynoszą 4 m/s I 

3.74 m/s. Różnica 1 m/s nie jest znacząca, jeśli założymy, że umocnienie dna zaprojektowano 

dla maksymalnych prędkości strumieni zaśrubowym nieprzekraczających 7 m/s. Jednak w 
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przypadku sterów strumieniowych o dużej mocy, np. 5500 kW na statku pasażerskim, na 

płytkiej wodzie przewidywane za pomocą metod empirycznych wartości prędkości strumieni 

zaśrubowych przy dnie wynoszą ponad 5 m/s a odpowiadające im ciśnienia dynamiczne 

wynoszą około 14 kPa. Chwilowe wartości ciśnienia powinny być wówczas monitorowane, 

ponieważ odpowiadają one prędkościom strumieni zaśrubowych przekraczającym 7 m/s, 

które mogą zniszczyć umocnienie dna. Szczególnie dotyczy to umocnień zapewniających 

efekt miękkiego dna, dla których dopuszczalne prędkości strumieni zaśrubowych nie powinny 

przekraczać 1,5 m/s 

6. Wyznaczenie podstawowych parametrów zestawu 
pomiarowego 

Podstawowe parametry zestawu pomiarowego - położenie zestawu pomiarowego na 

nabrzeżu – wyznaczane jest w zależności od typu i wielkości cumujących statków. Parametry 

wybranych statków pasażerskich samodzielnie manewrujących przy nabrzeżu i 

wykorzystujących własne urządzenia napędowe i sterujące do wspomagania pracy 

holowników przedstawiono w tabelach 6.1. – 6.4. Do analizy przyjęto duże statki ro-ro, promy 

pasażersko-samochodowe, kontenerowce i statki pasażerskie. 

 

Tab. 6.1. Parametry wybranych statków ro-ro samodzielnie manewrujących przy nabrzeżu i 

wykorzystujących własne urządzenia napędowe i sterujące do wspomagania pracy 

holowników 

  nazwa statku 
  

Mesina 
Clipper 
Point 

Atlantic 
Star 

Anna 
Oden 

Bahri 
Abha Parametr Symbol 

Wyporność D [m3] 17186 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Długość całkowita Lc [m] 181,6 142 296 b.d. 224,96 

Długość między pionami Lpp [m] 171,3 133 287 170,26 211,3 

Szerokość całkowita statku B [m] 26,6 23 37,6 21,25 32,3 

Zanurzenie statku max 
Tmax 

[m] 
6,35 5,2 11,5 5,38 8,9 

Zanurzenie statku min 
Tmin 

[m] 
 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Typ napędu głównego  CPP_T_In CPP_T FPP_S FPP FPP 

Moc napędu głównego P [kW] 2 x 7000 
2 x 9240 

kW 
22000 

kW 
9000 

kW 
12450 

kW 
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  nazwa statku 
  

Mesina 
Clipper 
Point 

Atlantic 
Star 

Anna 
Oden 

Bahri 
Abha Parametr Symbol 

Moc sterów strumieniowych 

dziobowych 
PSD 

[kW] 
2 x 1000 

2 x 1000 

kW 
2 x 1750 

kW 
b.d. 

1 x 2000 

kW 

Moc sterów strumieniowych rufowych 
PSR 

[kW] 
 0 

1 x 1750 

kW 
b.d. 

1 x 500 

kW 
Położenie pędnika względem 

owręża/Lpp 
lPi [m]  -0,475 -0,485 -0,486 -0,486 

Położenie osi pędnika względem dna 

statku/T 
hPi [m]  0,367 0,348 0,333 0,344 

Położenie osi dz. tuneli sterów 

strumieniowych względem 

owręża/Lpp 
lSDj [m]  0,422 0,434 0,409 0,417 

Położenie osi r. sterów str. wzgl. 

owręża/Lpp 
  n.d. -0,408 n.d. -0,39 

Położenie osi tuneli sterów 

strumieniowych względem dna statku/ 

T 

hSDj 

[m] 
 0,533 0,3 0,25 0,279 

Nośność DWT  3800 dwt 
43000 

dwt 
7959 

dwt 
22400 

dwt 

 

 

 

 

Tab. 6.2. Parametry wybranych statków ro-pax samodzielnie manewrujących przy nabrzeżu 

i wykorzystujących własne urządzenia napędowe i sterujące do wspomagania pracy 

holowników 

  nazwa statku 
  

Stena 
Germanica 

Stena Baltica 
Stena Spirit 

(Stena 
Germanica) 

Dronning 
Ingrid Parametr Symbol 

Wyporność D [kt] 38 722 16 618 21,60 10015 m3 
Długość całkowita Lc [m] 175,39 164,41 175,48 152 

Długość między pionami Lpp [m] 154,18 148 400 154,20 143,2 
Szerokość całkowita statku B [m] 28,49 27 600 30,30 23,1 

Zanurzenie statku max 
Tmax 
[m] 

6,70 6 313 6,80 5,10 

Zanurzenie statku min 
Tmin 
[m] 

    

Typ napędu głównego  FPP_T_In  FPP_T CPP_T_In 
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Tab. 6.3. Parametry wybranych statków kontenerowych wykorzystujących własne 

urządzenia napędowe i sterujące do wspomagania pracy holowników podczas manewrów 

przy nabrzeżu 

Moc napędu głównego P [kW] (4x)=29420 (4x)=26500 
(4x)=40000 

bhp 
2 x 9400 

Moc sterów strumieniowych 
dziobowych 

PSD 
[kW] 

 (No1) 1275, 
(No 2) 735 

2x1500 bhp 2 x 880 

Moc sterów strumieniowych 
rufowych 

PSR 
[kW] 

NA (No 3) 735   

Położenie pędnika względem 
owręża/Lpp 

lPi [m]     

Położenie osi pędnika względem 
dna statku/T 

hPi [m]     

Położenie osi tuneli sterów 
strumieniowych względem 

owręża/Lpp 
lSDj [m]     

Położenie osi tuneli sterów 
strumieniowych względem dna 

statku/ T 

hSDj 
[m] 

    

Rok budowy  1987   1980 

  nazwa statku 
  

Elsebeth Dana C Solaris 
Parametr Symbol 
Wyporność D [m3] 184301 115976 201049 
Długość całkowita Lc [m] 397,6 318,24 400 
Długość między pionami Lpp [m] 376 302,79 378 
Szerokość całkowita statku B [m] 56,4 42,80 54,2 

Zanurzenie statku max 
Tmax 
[m] 

14,5 14 14,5 

Zanurzenie statku min Tmin [m]    

Typ napędu głównego  FPP_S FPP_S FPP_T_Out 
Moc napędu głównego P [kW] 80000 54900 2 x 57000 

Moc sterów strumieniowych dziobowych 
PSD 
[kW] 

2 x 1750 2200 3 x 2500 

Moc sterów strumieniowych rufowych PSR [kW] 2 x 1750 2 x 900  

Położenie pędnika względem owręża/Lpp lPi [m]    

Położenie osi pędnika względem dna statku/T hPi [m]    

Położenie osi tuneli sterów strumieniowych względem 
owręża/Lpp 

lSDj [m]    
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Tab. 6.4. Parametry wybranych statków pasażerskich samodzielnie manewrujących przy 

nabrzeżu i wykorzystujących własne urządzenia napędowe i sterujące do wspomagania 

pracy holowników podczas manewrów przy nabrzeżu 

 

Oznaczenia użyte w tabelach: 

typ napędu głównego:  

FPP - śruba stała,  

FPP D-E - śruba stała diesel-elektr,  

CPP - śruba nastawna,  

POD - azipody,  

S – (single propeller) jednośrubowy,  

Położenie osi tuneli sterów strumieniowych względem dna 
statku/ T 

hSDj [m]    

  nazwa statku 
  Carnival 

Dream 
Gold 

Sapphire Parametr Symbol 
Wyporność D [m3] 61257 50453 

Długość całkowita Lc [m] 305,6 294 
Długość między pionami Lpp [m] 269,2 261 

Szerokość całkowita statku B [m] 37,2 32,2 

Zanurzenie statku max 
Tmax 
[m] 

8,2 8,3 

Zanurzenie statku min Tmin [m]   

Typ napędu głównego  FPP_T_In FPP_T_Out 
Moc napędu głównego P [kW] 2 x 22000 2 x 21000 

Moc sterów strumieniowych dziobowych 
PSD 
[kW] 

3 x 2200 3 x 2300 

Moc sterów strumieniowych rufowych PSR [kW] 2 x 2200 3 x 1700 
Położenie pędnika względem owręża/Lpp lP [m]   

Położenie osi pędnika względem dna statku/T hP [m]   

Położenie osi tuneli sterów strumieniowych względem 
owręża/Lpp 

lSD [m]   

Położenie osi tuneli sterów strumieniowych względem dna 
statku/ T 

hSD [m]   
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T – (tween propeller) dwuśrubowy,  

In - (Inward direction of propeller rotation) do wewnątrz skrętny,  

Out - (outward direction of propeller rotation) dwuśrubowy na zewnątrz skrętny. 

7. Opracowanie metody doboru podstawowych parametrów 
zestawu pomiarowego  

Metoda obejmuje wyznaczenie obszaru kontrolnego w zależności od rozmieszczenia 

pędników i sterów strumieniowych na statku. W przypadku nabrzeża zamkniętego bez 

przestrzeni odprowadzającej energię strumieni zaśrubowych obszar największych ciśnień na 

nabrzeżu znajduje się w miejscu spiętrzenia przepływu przy nabrzeżu zamykającym i w 

rejonie rzutu prostokątnego otworów tuneli sterów strumieniowych na płaszczyznę nabrzeża. 

Na ściance nabrzeża przy samym dnie zanotowano niewielkie zmiany ciśnień, ze 

względu na ugięcie strumienia zaśrubowego – strefa 2 na rysunku 7.1.  

W przypadku akwenów okresowo zamarzających najwyżej położone czujniki powinny 

znaleźć się poza zasięgiem kry lodowej, na głębokości około 2 m, pozostałe powinny być 

rozmieszczone w pionie w odległości zbliżonej do średnicy steru strumieniowego, w poziomie, 

jako odległość pomiędzy czujnikami należy przyjąć najmniejszą średnicę steru 

strumieniowego.  
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Rys. 7.1 Rozkład strumienia steru strumieniowego w płaszczyźnie poprzecznej do nabrzeża 

(Schmidt 2000) 

 

Liczba i rozmieszczenie czujników zależą od wymiarów powierzchni objętej 

oddziaływaniem strumieni zaśrubowych sterów strumieniowych, na której w zależności od 

zanurzenia (stanu załadowania statku) mogą wystąpić ciśnienia maksymalne oraz od 

konstrukcji nabrzeża. Na rysunku 7.2. przedstawiono schemat rozmieszczenia czujników 

systemu pomiarowego na stalowej ściance Larssena. 

 

 

Rys. 7.2. Schemat rozmieszczenia czujników systemu pomiarowego na ściance 

nabrzeża - ścianka szczelna Larssena 
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Ograniczenie zanurzenia statku w stosunku do głębokości wynika z obowiązujących 

przepisów i dobrej praktyki morskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998 (Dz.U nr 101 1998) głębokość techniczna Ht jest 

podstawowym parametrem techniczno-użytkowym budowli morskiej i wynosi:  

 

Ht = Tc + Rt 

gdzie:  

Tc – największe dopuszczalne zanurzenie statku, 

Rt – sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką statku, 

Rt > η Tc 

Na rysunku 7.3 przedstawiono głębokości w rejonie nabrzeża Helskie II, stan z dnia 

27.10 2017. 

 

 

 

Rys. 7.3. Głębokości w rejonie nabrzeża Helskie II, stan z dnia 27.10 2017 

 

Na rysunku 7.4 przedstawiono przykład rozmieszczenia czujników zestawu 

badawczego w rejonie sterów strumieniowych na Nabrzeżu Helskie 2 w Porcie Gdynia.   
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Rys. 7.4. Nabrzeże Helskie II w Porcie Gdynia. Widok na ściankę i schemat umocnienia dna 

workami geotekstylnymi wzdłuż ścianki.  Linią z kreską i kropką zaznaczono położenie 

środkowej rury systemu pomiarowego pomiędzy polerami 2A i 2B 

8. Analiza możliwości mocowania systemu w zależności od 
konstrukcji nabrzeża 

Charakterystykę czterech podstawowych typów ścianek szczelnych przedstawiono w 

Tabeli 8.1. 

Tab. 8.1 Typy ścianek szczelnych 

Drewniane Stalowe Żelbetowe Z tworzyw 

sztucznych 

Umocnienie dna 

Umocnienie dna 

Dno statku 
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Wykorzystywane 

do konstrukcji 

tymczasowych w 

podrzędnych 

budowlach w 

sytuacjach, gdy 

środowisko nie 

pozwala na 

zastosowanie 

innych materiałów 

Mają największe 

zastosowanie, jako 

konstrukcje stałe i 

tymczasowe przy 

różnych rodzajach 

gruntów 

W postaci pali 

prefabrykowanych, 

żelbetowych lub 

sprężonych, o 

przekroju 

prostokątnym). Są 

wprowadzane w 

grunt przy pomocy 

kafarów. Poprzez 

połączenie pala z 

palem uzyskuje się 

odpowiednią 

szczelność. 

Wykonywane są 

również, jako 

scalone elementy 

tworzące grupę 

pali z odpowiednią 

szczelnością 

względem siebie. 

Posiadają wysoką 

odporność na 

czynniki zarówno 

atmosferyczne jak 

i korozyjne, są 

bardzo bezpieczne 

dla środowiska, 

lekkie, elastyczne, 

dzięki czemu ich 

odporność w 

czasie uderzeń 

udarowych jest 

większa oraz 

estetyczne 

(dowolna 

kolorystyka) 

 
Najczęściej stosowanym typem nabrzeża jest nabrzeże stalowe – ścianka Larssena.  

Proces mocowania konstrukcji wsporczej do stalowej ścianki polega na 

przyspawaniu szpilek (śrub), w odstępach pasujących do otworów w rurach – pionach 

pomiarowych a następnie nałożeniu rur na szpilki i przykręceniu nakrętek.  Na rysunku 8.1. 

przedstawiono ściankę Larsena i przykład elementów stałych mocowanych do ścianki 

(szpilki) przeznaczonych do instalacji konstrukcji wsporczej dla czujników ciśnienia. 
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9. Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej systemu 

Metoda obejmuje sformułowanie założeń projektowo konstrukcyjnych dla konstrukcji 

wsporczej systemu, dostosowanej do lokalnych warunków eksploatacyjnych i opracowanie 

bazy danych niezbędnych do jej zaprojektowania. 

1. Przygotowanie standardowej bazy danych w oparciu o dokumentację dostarczoną 

przez klienta zamawiającego system, zawierającą następujące dane: 

1.1. Typ nabrzeża i umocnienia dna, materiał, z którego jest wykonane nabrzeże i 

umocnienie dna, zastosowana ochrona antykorozyjna na nabrzeżu. 

1.2.  Typ, wymiary i rozmieszczenie urządzeń odbojowych na nabrzeżu. 

1.3. Zestawienie statków cumujących przy nabrzeżu. 

1.4. Parametry statku wymagane przy projekcie systemu pomiaru ciśnień (Tab. 

9.1). 

 

Tab. 9.1. Parametry statku  

Parametr Symbol 

Wyporność D [m3] 

Długość całkowita Lc [m] 

Długość między pionami Lpp [m] 

Szerokość całkowita statku Bc [m] 

Zanurzenie statku max Tmax [m] 

Zanurzenie statku min Tmin [m] 

Typ napędu głównego Typi 

Moc napędu głównego pędnika i Pi [kW] 

Moc steru strumieniowego dziobowego i PSDi [kW] 

Moc steru strumieniowego rufowego i PSRi [kW] 

Położenie pędnika i względem owręża/Lpp lPi [m] 
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Położenie osi pędnika i względem dna 
statku/T hPi [m] 

Położenie osi tunelu steru strumieniowego i 
względem owręża/Lpp lSDj [m] 

Położenie osi tunelu steru strumieniowego i 
względem dna statku/ T hSDj [m] 

 

Tab. 9.2.Typ napędu głównego - oznaczenia: 

FPP śruba stała 

CPP śruba nastawna 

POD azipod 

S (single propeller) jednośrubowy 

T (tween propeller) dwuśrubowy 

Mi wielośrubowy - i liczba pędników 

In (Inward direction of propeller rotation) do wewnątrz skrętny 

Out (outward direction of rotation) propeller dwuśrubowy na zewnątrz 
skrętny 

D silnik spalinowy diesla 

D-E silnik elektryczny (spalinowo - elektryczny) 

 

1.5. Zasilanie systemu monitorowania: 

• z portowej instalacji elektrycznej,  

• ze źródeł odnawialnych - stacja fotowoltaiczna połączona z generatorem 

spalinowym zasilanym gazem. 

1.6. Rysunki konstrukcyjne nabrzeża i umocnienia dna wzdłuż nabrzeża. 

1.7. Raporty z inspekcji dna i nabrzeża z okresu cumowania statków, dla których 

jest przewidziany system lub raporty z inspekcji i dane statków cumujących w 
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okresie pomiędzy inspekcjami raport z inspekcji dna po manewrach przy złej 

pogodzie przed inspekcją.  

1.8. Zakres głębokości przy nabrzeżu: minimalna i maksymalna głębokość 

zanotowana przy nabrzeżu okresy występowania niskiej i wysokiej wody. 

1.9. Występowanie zalodzenia akwenu maksymalna grubość kry lodowej przy 

nabrzeżu średni czas utrzymywania się lodu. 

1.10. Planowany czas eksploatacji systemu w założonym miejscu liczba zmian 

położenia systemu na nabrzeżu w ciągu pięciu lat – w zależności od 

charakterystyk statków przewidywanych do obsługi przy nabrzeżu.   

1.11. Położenie miejsc na nabrzeżu, w których może być zainstalowana stacja 

zasilająca i transmitująca sygnały z czujników do komputera. 

1.12. Dodatkowe informacje dostarczone przez użytkownika nabrzeża. 

2. Analiza danych  

2.1. Wybór konstrukcji wsporczej sztywnej lub elastycznej w zależności od 

planowanej częstotliwości zmiany położenia systemu na nabrzeżu.  

A) Konstrukcja sztywna - w postaci składanych rur nakładanych na szpilki 

przyspawane do ścianki. Do rur przymocowane są obudowy zawierające 

czujnik i układ elektroniczny – zapewnia to szybki montaż i demontaż 

części podwodnej systemu. Zalecana jest przy dużej liczbie planowanych 

zmian położenia systemu np. częstych zmianach wielkości obsługiwanych 

statków, jeśli system przewidziano do monitorowania jednego statku. W 

przypadku, gdy na zmianę obsługiwane są różne statki z różnym 

wyposażeniem napędowo-sterującym - uwzględniane są tylko statki, które 

mogą wpływać na trwałość umocnienia dna. Konstrukcja ta jest wygodna 

do zastosowania na ściance Larssena.  

B) Konstrukcja elastyczna - jest lżejsza i tańsza. Dłuższy czas montażu 

wynika z konieczności montażu do ścianki nabrzeża każdej obudowy 

czujnika oddzielnie. Istnieje możliwość zastosowania podwójnej obudowy 

czujnika – obudowy szczelnej zawierającej czujnik i układ elektroniczny 
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oraz obudowy zewnętrznej posiadającej odpowiednie charakterystyki 

wytrzymałościowe, która może pozostać na nabrzeżu po przeniesieniu 

systemu w inne miejsce i być ponownie wykorzystana przy kolejnej 

zmianie. Nurek instaluje wówczas czujniki w obudowach 

wytrzymałościowych. 

2.2. Wyznaczenie położenia czujników systemu w zależności od położenia sterów 

strumieniowych i pędników statku względem nabrzeża. 

10. Konstrukcja wsporcza 

 

Badania przemysłowe wykonane przez ZMPG w Zadaniu 1.1 umożliwiły opracowanie 

wymagań dla konstrukcji wsporczej, rozmieszczenia czujników na nabrzeżu ich połączeń, 

mocowania i zasilania systemu na podstawie ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych, 

opracowanych przez UMG.  

Rozmieszczenie czujników na nabrzeżu jest uwarunkowane rozkładem ciśnień 

generowanych przez strumienie zaśrubowe pędników i sterów strumieniowych statków na 

dnie i na ściance nabrzeża.  

Strefy występowania największych obciążeń umocnień dna pochodzących od 

strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych i odpowiadające im rozkłady 

ciśnień na ściance nabrzeża określono na podstawie obliczeń z wykorzystaniem metod 

empirycznych, symulacyjnych, metod numerycznych CFD, pomiarów rzeczywistych, badań 

modelowych i danych dostępnych w literaturze (Raport UMG z Zad. 1.1. i Zad. 1.3 a) oraz 

danych dotyczących zawinięć statków do Portu Gdynia.  

11. Analiza rozkładów ciśnienia generowanego na nabrzeżu i 
umocnieniu dna akwenu 

Obszar występowania dużych prędkości strumieni zaśrubowych można zauważyć 

podczas manewrów statku przy nabrzeżu na swobodnej powierzchni wody. W miejscach 

występowania nadciśnienia powstają wypiętrzenia i wiry. Przy dłuższej pracy urządzeń i 

zatrzymanym statku wiry okresowo powstają i zanikają. Odosobnione wiry można 
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zaobserwować na modelu fizycznym statku w warunkach na uwięzi, W rzeczywistych 

warunkach sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku równoległego odejścia od 

nabrzeża w warunkach silnego wiatru dopychającego. Występuje wówczas duże 

prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych prędkości strumieni zaśrubowych 

pędników i sterów strumieniowych. Pole prędkości i pole ciśnień generowane przez statek 

zmieniają się wraz z przemieszczaniem się statku i zmianą nastaw urządzeń wytwarzających 

napór. Manewr podchodzenia do nabrzeża, ze względu na duże wartości energii kinetycznej 

statku jest wykonywany z minimalną prędkością - prędkości poprzeczne nie przekraczają 

0,15 m/s. Kapitan statku wykonuje wówczas manewry silne w zakresie małych prędkości – 

używa często następujących po sobie zmian nastaw napędu głównego, sterów 

strumieniowych oraz wychylenia steru. Wyznaczenie zakresu wartości ciśnień mierzonych w 

obszarze kontrolnym  

 

11.1. Wyznaczanie ciśnień i prędkości maksymalnych na podstawie pomiarów 
rzeczywistych 

 

 

Pomiary rzeczywiste prowadzone wcześniej przez UMG w terminalu promowym przy 

Nabrzeżu Helskie II w Porcie Gdynia umożliwiły weryfikację metod symulacyjnych i badań 

modelowych. 

W tabeli 5.1 przedstawiono parametry statku przyjętego do badań rzeczywistych.  

 

Rys. 7.4. Nabrzeże Helskie II w Porcie Gdynia. Widok na ściankę i schemat umocnienia dna 

workami geotekstylnymi wzdłuż ścianki.  Linią z kreską i kropką zaznaczono położenie 

środkowej rury systemu pomiarowego pomiędzy polerami 2A i 2B 

12. Analiza możliwości mocowania systemu w zależności od 
konstrukcji nabrzeża 

Charakterystykę czterech podstawowych typów ścianek szczelnych przedstawiono w 

Tabeli 8.1. 

Tab. 8.1 Typy ścianek szczelnych 
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Drewniane Stalowe Żelbetowe 
Z tworzyw 

sztucznych 

Wykorzystywane 

do konstrukcji 

tymczasowych w 

podrzędnych 

budowlach w 

sytuacjach, gdy 

środowisko nie 

pozwala na 

zastosowanie 

innych materiałów 

Mają największe 

zastosowanie, jako 

konstrukcje stałe i 

tymczasowe przy 

różnych rodzajach 

gruntów 

W postaci pali 

prefabrykowanych, 

żelbetowych lub 

sprężonych, o 

przekroju 

prostokątnym). Są 

wprowadzane w 

grunt przy pomocy 

kafarów. Poprzez 

połączenie pala z 

palem uzyskuje się 

odpowiednią 

szczelność. 

Wykonywane są 

również, jako 

scalone elementy 

tworzące grupę 

pali z odpowiednią 

szczelnością 

względem siebie. 

Posiadają wysoką 

odporność na 

czynniki zarówno 

atmosferyczne jak 

i korozyjne, są 

bardzo bezpieczne 

dla środowiska, 

lekkie, elastyczne, 

dzięki czemu ich 

odporność w 

czasie uderzeń 

udarowych jest 

większa oraz 

estetyczne 

(dowolna 

kolorystyka) 

 
Najczęściej stosowanym typem nabrzeża jest nabrzeże stalowe – ścianka Larssena.  

Proces mocowania konstrukcji wsporczej do stalowej ścianki polega na 

przyspawaniu szpilek (śrub), w odstępach pasujących do otworów w rurach – pionach 

pomiarowych a następnie nałożeniu rur na szpilki i przykręceniu nakrętek.  Na rysunku 8.1. 

przedstawiono ściankę Larsena i przykład elementów stałych mocowanych do ścianki 

(szpilki) przeznaczonych do instalacji konstrukcji wsporczej dla czujników ciśnienia. 
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Rys. 8.1. Ścianka Larsena, przykład elementów stałych mocowanych do ścianki (szpilki), 

przeznaczonych do instalacji konstrukcji wsporczej dla czujników ciśnienia 

 

Dominującą konstrukcją nabrzeży w Porcie Gdynia jest konstrukcja skrzyniowa. 

Dopuszczalne obciążenie nabrzeży na 1 m2 wynosi 2 tony. Rzędna korony nabrzeży 

przeciętnie wynosi 2,5 m n.p.m. w układzie Amsterdam. Wyjątkami są nabrzeża: 

Rotterdamskie, Szwedzkie, Belgijskie, Węgierskie i Helskie II. Na rysunkach 8.2 i 8.3  

przedstawiono nabrzeże Helskie II w Porcie Gdynia - umocnienie dna i widok na ściankę. 

 

Rys. 8.2. Ścianka Larsena - nabrzeże Helskie II w Porcie Gdynia 
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Rys. 8.3. Umocnienie dna wzdłuż nabrzeża Helskie II w Porcie Gdynia w postaci materaca 

złożonego z powiązanych ze sobą worków wypełnionych piaskiem 
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Rys. 8.4. Konstrukcja nabrzeża Helskie II w Porcie Gdynia 

 

Na rysunku 8.5 przedstawiono konstrukcje Nabrzeża Francuskiego w Porcie Gdynia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8.5. Konstrukcja nabrzeża Francuskiego w Porcie Gdynia 
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13. Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej 
systemu 

Metoda obejmuje sformułowanie założeń projektowo konstrukcyjnych dla konstrukcji 

wsporczej systemu, dostosowanej do lokalnych warunków eksploatacyjnych i opracowanie 

bazy danych niezbędnych do jej zaprojektowania. 

2. Przygotowanie standardowej bazy danych w oparciu o dokumentację dostarczoną 

przez klienta zamawiającego system, zawierającą następujące dane: 

2.3. Typ nabrzeża i umocnienia dna, materiał, z którego jest wykonane nabrzeże i 

umocnienie dna, zastosowana ochrona antykorozyjna na nabrzeżu. 

2.4.  Typ, wymiary i rozmieszczenie urządzeń odbojowych na nabrzeżu. 

2.5. Zestawienie statków cumujących przy nabrzeżu. 

2.6. Parametry statku wymagane przy projekcie systemu pomiaru ciśnień (Tab. 

9.1). 

 

Tab. 9.1. Parametry statku  

Parametr Symbol 

Wyporność D [m3] 

Długość całkowita Lc [m] 

Długość między pionami Lpp [m] 

Szerokość całkowita statku Bc [m] 

Zanurzenie statku max Tmax [m] 

Zanurzenie statku min Tmin [m] 

Typ napędu głównego Typi 

Moc napędu głównego pędnika i Pi [kW] 

Moc steru strumieniowego dziobowego i PSDi [kW] 

Moc steru strumieniowego rufowego i PSRi [kW] 
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Położenie pędnika i względem owręża/Lpp lPi [m] 

Położenie osi pędnika i względem dna 
statku/T hPi [m] 

Położenie osi tunelu steru strumieniowego i 
względem owręża/Lpp lSDj [m] 

Położenie osi tunelu steru strumieniowego i 
względem dna statku/ T hSDj [m] 

 

Tab. 9.2.Typ napędu głównego - oznaczenia: 

FPP śruba stała 

CPP śruba nastawna 

POD azipod 

S (single propeller) jednośrubowy 

T (tween propeller) dwuśrubowy 

Mi wielośrubowy - i liczba pędników 

In (Inward direction of propeller rotation) do wewnątrz skrętny 

Out (outward direction of rotation) propeller dwuśrubowy na zewnątrz 
skrętny 

D silnik spalinowy diesla 

D-E silnik elektryczny (spalinowo - elektryczny) 

 

2.7. Zasilanie systemu monitorowania: 

• z portowej instalacji elektrycznej,  

• ze źródeł odnawialnych - stacja fotowoltaiczna połączona z generatorem 

spalinowym zasilanym gazem. 

2.8. Rysunki konstrukcyjne nabrzeża i umocnienia dna wzdłuż nabrzeża. 
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2.9. Raporty z inspekcji dna i nabrzeża z okresu cumowania statków, dla których 

jest przewidziany system lub raporty z inspekcji i dane statków cumujących w 

okresie pomiędzy inspekcjami raport z inspekcji dna po manewrach przy złej 

pogodzie przed inspekcją.  

2.10. Zakres głębokości przy nabrzeżu: minimalna i maksymalna głębokość 

zanotowana przy nabrzeżu okresy występowania niskiej i wysokiej wody. 

2.11. Występowanie zalodzenia akwenu maksymalna grubość kry lodowej przy 

nabrzeżu średni czas utrzymywania się lodu. 

2.12. Planowany czas eksploatacji systemu w założonym miejscu liczba zmian 

położenia systemu na nabrzeżu w ciągu pięciu lat – w zależności od 

charakterystyk statków przewidywanych do obsługi przy nabrzeżu.   

2.13. Położenie miejsc na nabrzeżu, w których może być zainstalowana stacja 

zasilająca i transmitująca sygnały z czujników do komputera. 

2.14. Dodatkowe informacje dostarczone przez użytkownika nabrzeża. 

3. Analiza danych  

3.1. Wybór konstrukcji wsporczej sztywnej lub elastycznej w zależności od 

planowanej częstotliwości zmiany położenia systemu na nabrzeżu.  

C) Konstrukcja sztywna - w postaci składanych rur nakładanych na szpilki 

przyspawane do ścianki. Do rur przymocowane są obudowy zawierające 

czujnik i układ elektroniczny – zapewnia to szybki montaż i demontaż 

części podwodnej systemu. Zalecana jest przy dużej liczbie planowanych 

zmian położenia systemu np. częstych zmianach wielkości obsługiwanych 

statków, jeśli system przewidziano do monitorowania jednego statku. W 

przypadku, gdy na zmianę obsługiwane są różne statki z różnym 

wyposażeniem napędowo-sterującym - uwzględniane są tylko statki, które 

mogą wpływać na trwałość umocnienia dna. Konstrukcja ta jest wygodna 

do zastosowania na ściance Larssena.  

D) Konstrukcja elastyczna - jest lżejsza i tańsza. Dłuższy czas montażu 

wynika z konieczności montażu do ścianki nabrzeża każdej obudowy 
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czujnika oddzielnie. Istnieje możliwość zastosowania podwójnej obudowy 

czujnika – obudowy szczelnej zawierającej czujnik i układ elektroniczny 

oraz obudowy zewnętrznej posiadającej odpowiednie charakterystyki 

wytrzymałościowe, która może pozostać na nabrzeżu po przeniesieniu 

systemu w inne miejsce i być ponownie wykorzystana przy kolejnej 

zmianie. Nurek instaluje wówczas czujniki w obudowach 

wytrzymałościowych. 

3.2. Wyznaczenie położenia czujników systemu w zależności od położenia sterów 

strumieniowych i pędników statku względem nabrzeża. 

 

14. Sterowanie i transmisja danych 

W ramach zadania 1.2 opracowano schemat bloku sterowania i transmisji danych, 

zbudowanego z transmiterów, serwerów bazodanowych, serwerów wizualizacji i 

alarmowania o przekroczeniu wartości dopuszczalnych. Enamor wykonał projekt bloku 

sterowania i transmisji danych, UMG wykonał analizy w zakresie wymaganych parametrów 

urządzeń bloku sterowania i transmisji danych, ZMPG wykonał analizy w zakresie konfiguracji 

systemu transmisji i wizualizacji oraz zasilania bloku sterowania i transmisji danych. 

Analizy w zakresie wymaganych parametrów urządzeń bloku sterowania i transmisji 

danych obejmowały badania w zakresie inteligentnych systemów pomiarowych oraz 

najnowszych rozwiązań dotyczących sterowania i transmisji danych w sieciach 

telemetrycznych. 

15. Inteligentne systemy pomiarowe 

We współczesnej technice dominują mikroprocesorowe systemy pomiarowe. Pojęcie 

„inteligentny” rozumieć, jako realizujący złożone funkcje. W przypadku przetworników 

pomiarowych oznacza to linearyzację charakterystyki przetwarzania, kompensacje 

temperaturową, autokalibrację. Funkcje te coraz częściej uzupełniane są o dodatkowe 

zadania jak przechowywanie unikatowego numeru przetwornika, sterowanie zmianą zakresu, 
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przetwarzanie na wartość cyfrową, buforowanie wyników, wstępna obróbka wyników, wybór 

algorytmu przetwarzania itp. 

Współczesne systemy sterowania, wymagają pomiarowych układów wejściowych, 

dostarczających znormalizowanych sygnałów elektrycznych analogowych lub cyfrowych. 

Oznacza to konieczność przetworzenia wielkości mierzonej na akceptowalną postać 

wielkości wyjściowej, a to z reguły wymaga przynajmniej jednego, dodatkowego stopnia 

przetwarzania sygnału. Klasycznie, rozdzielamy ten istotny fragment toru pomiarowego na 

dwa podstawowe bloki: czujnik, realizujący wstępny etap przetwarzania wielkości mierzonej 

na inną, łatwą do dalszego przetwarzania wielkość (najczęściej elektryczną – zmiana 

rezystancji, pojemności, indukcyjności, napięcia) oraz blok normalizacji sygnału, który 

zawiera dalsze etapy przetwarzania, obejmujące wzmocnienie sygnału, często też 

przetwarzanie a/c, a coraz częściej obróbkę programową sygnału w układzie mikrokontrolera 

(np. złożone algorytmy filtracji, linearyzacji i kompensacji zakłóceń). We współczesnych 

rozwiązaniach przetworników coraz częściej następuje integracja wskazanych bloków do 

postaci jednego elementu. 

16. Sterowanie i transmisja danych w sieciach telemetrycznych 

Sieć telemetryczna stanowi połączenie przewodowe lub bezprzewodowe węzłów 

pomiarowych, z których każdy obsługuje jeden lub więcej punktów pomiarowych. Punktem 

pomiarowym może być sensor, przetwornik pomiarowy lub urządzenie pomiarowe. Wymiana 

informacji w sieci realizowana jest według zasad wynikających z protokołu. 

Podstawowym elementem modułu jest mikrokontroler. Dzięki stosunkowo dużej 

pamięci RAM, nie wymaga dodatkowej pamięci zewnętrznej. Upraszcza to konstrukcję 

modułu. Wewnętrzne rozwiązania mikrokontrolera takie jak reprogramowalna pamięć Flash 

o dużej objętości czy też technologia umożliwiająca programowanie w systemie (ISP), 

zdecydowanie ułatwiają uruchamianie i serwisowanie modułu a także obniżają koszty tych 

operacji.  

Podstawowe elementy otoczenia mikrokontrolera to układy interfejsu, dostosowujące 

sygnały wewnętrznych układów USART do zastosowanej magistrali transmisyjnej oraz 

interfejsu urządzeń, przetworników lub sensorów pomiarowych. Takie rozwiązanie umożliwia 
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połączenie inteligentnych przetworników pomiarowych w sieć oraz umieszczenie ich w 

znacznej odległości od węzła pełniącego rolę koncentratora pomiarów. 

W systemach sieci bezprzewodowych jednym z podstawowych wymagań jest 

energooszczędność. Wystarczy sobie uświadomić, że 1 mA poboru prądu przez układ 

oznacza roczne zapotrzebowanie na około 300 Ah. 

Węzeł sieci może pracować bez wymiany baterii nawet kilka lat. Zadanie to jest 

osiągane poprzez rozwiązania sprzętowe i programowe. Od strony sprzętowej poszukuje się 

układów, które pobierają jak najmniej prądu. Od strony programowej w grę wchodzą 

algorytmy pracy węzła, które w minimalnym stopniu obciążają mikrokontroler i inne układy 

węzła.  

W tym zakresie jednym z rozwiązań jest tryb pracy węzła. Mikrokontrolery mogą 

pracować w trybie „uśpienia” lub w trybie aktywnym. Niektóre obsługują kilka trybów pracy z 

obniżonym poborem energii. Węzeł przez większość czasu przełączony jest do trybu 

„uśpienia” a „wybudzany” jest tylko na krótko, w celu wykonywania pomiarów i ewentualnie 

ich transmisji. 

Rozwiązania mogą być różne, wynikające z faktu, że węzeł może być zbudowany na 

uniwersalnym lub specjalizowanym (zawierającym kontroler sieci) mikrokontrolerze. 

Współczesne mikrokontrolery zawierają duże zasoby pamięci RAM, Flash, oraz EEProm; 

mogą być programowane w układzie (magistrale ISP oraz JTAG). Regułą stały się 

wbudowane przetworniki CA i AC, często wielokanałowe a także interfejsy różnego typu. 

 Dominować zaczyna niskie napięcie zasilania 1,8 do 3,6 V. Nastąpiły znaczne 

zmiany w architekturze, instrukcje wykonywane są najczęściej w jednym cyklu zegarowym, 

przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu częstotliwości zegarowych. 

17. Wymagane parametry urządzeń bloku sterowania i 
transmisji danych  

W skład bloku sterowania i transmisji danych wchodzą transmitery, serwery 

bazodanowe, serwery wizualizacji i alarmowania o przekroczeniu wartości dopuszczalnych. 
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W systemie monitorowania obciążeń nabrzeża elementy pomiarowe stanowią 

czujniki ciśnienia. Analogowe sygnały z czujników w postaci zmiany napięcia są przetwarzane 

na postać cyfrową za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego.  

Uzyskane dane cyfrowe są przetwarzane na postać zgodną z modelem 

obliczeniowym, który umożliwia porównanie otrzymanej wartości z wartością referencyjną.  

 Wyniki obliczeń są następnie składowane w krótkoterminowej bazie danych 

znajdującej się w jednostce akwizycyjnej i przesyłane za pomocą modemu GSM do głównej 

bazy danych. Stamtąd za pośrednictwem aplikacji internetowej (protokół HTTP) możliwe 

będzie przedstawienie wyników końcowemu użytkownikowi systemu.  

Na rysunku 4.1 przedstawiono schemat procesu akwizycji, przetwarzania i transmisji 

danych pomiarowych. 
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Rys. 4.1. Schemat ideowy procesu akwizycji, przetwarzania i transmisji danych 

pomiarowych 

 

Moc potrzebna do zasilania systemu nie przekracza 0,5 kW. Zasilacz powinien 

zapewniać prąd stały o napięciu 24 V. Do transmisji danych może być wykorzystana lokalna 

sieć WiFi w porcie oraz standardowy przekaz za pomocą łączności bezprzewodowej GSM. 

Częstotliwość pomiarów powinna być nie mniejsza niż 5 Hz. 

 

Akwizycja danych 

pomiarowych 

Zapis danych 

 

Porównanie danych  

z wartością 

referencyjną 

Przekroczenie wartości 

referencyjnej 

Alarm  
Zapis nowej wartości 

referencyjnej 

Przesyłanie danych do serwera 

Dalsza analiza 

TAK NIE 
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18. Konfiguracja systemu transmisji i wizualizacji 

18.1. Transmisja danych 
 

Na przewidywanym do realizacji projektu Nabrzeżu Helskim II w Porcie Gdynia, nie 

ma możliwości wykorzystania do transmisji danych łączności przewodowej. Istniejąca 

zabudowa hydrotechniczna i betonowe nawierzchnie uniemożliwiają położenie kabli i 

przewodów telekomunikacyjnych do najbliższego węzła telekomunikacyjnego obsługiwanego 

przez Dział Informatyki i Telekomunikacji ZMPG S.A. W powyższej lokalizacji również nie ma 

zasięgu lokalna sieć WiFi. W takiej sytuacji pozostaje do transmisji można wykorzystać 

standardowy przekaz za pomocą łączności bezprzewodowej dowolnego operatora systemu 

GSM. W przedmiotowej lokalizacji stwierdzono wystarczające wartości zasięgu od różnych 

nadajników GSM. W celu transmisji danych, system zostanie wyposażony w modem GSM. 

 

18.2. Wizualizacja danych 

System wizualizacji umożliwia odczyt rzeczywistych wartości pomiarów dla 

poszczególnych czujników, wartość referencyjną i odchylenie od wartości referencyjnej. Na 

podstawie wartości różnicy będzie wykrywane uszkodzenie umocnienia dna. Częstotliwość 

pomiaru wynosi 5 Hz. Pomiary obejmują:  

a. Zmierzone ciśnienie 

b. Różnicę pomiędzy ciśnieniem zmierzonym a referencyjnym 

c. Stan alarmu 

Wizualizacja umożliwia zobrazowanie położenia statku podchodzącego lub 

odchodzącego od nabrzeża uzyskane z systemu AIS (rysunek 2.1) 
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Rys. 2.1. Zobrazowanie położenia statków w Porcie Gdynia z wykorzystaniem systemu AIS 

 

Na rysunku 2.2. przedstawiono na planie portu rozmieszczenie systemów pomiaru 

ciśnień na nabrzeżach. Zaznaczono miejsca przekroczenia dopuszczalnych prędkości 

strumieni zaśrubowych, sposób informacji o sytuacji alarmowej, wartość pomierzonego 

ciśnienia i temperatury wody, liczbę kolejnych przekroczeń wartości dopuszczalnych od 

ostatniej inspekcji dna, podano nazwę statku manewrującego przy monitorowanym nabrzeżu. 
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Rys. 2.2. Wizualizacja sytuacji alarmowej po przekroczeniu wartości dopuszczalnych – 

Nabrzeże Helskie 2 w Porcie Gdynia 
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Na rysunku 2.3. przedstawiono tabelę pomierzonych wartości ciśnień przez 

poszczególne czujniki, zaznaczone wartości przekraczające wartości dopuszczalne i daty 

pomiarów.  

 

 

Rys. 2.3. Tabela pomierzonych wartości ciśnień przez poszczególne czujniki, zaznaczone 

na czerwono wartości przekraczające wartości dopuszczalne i daty pomiarów.  

 

19. Z
asilanie urządzeń w energię elektryczną 

 

Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku 3.1 Jednostka akwizycyjna  

i modem zasilane są z zasilacza podłączonego do sieci elektrycznej prądu zmiennego Portu 

Gdynia. 
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Rys. 3.1. Schemat zasilania 

 

 Dla zapewnienia niezbędnej energii elektrycznej o oszacowanej wartości mocy nie 

większej niż 0,5 kW, przewiduje się wykonanie przyłącza jednofazowego o napięciu 230 V 50 

Hz z najbliżej usytuowanej rozdzielnicy zasilania ramp samochodowych oznaczonej RP 

„Rampa” i usytuowanej przy nb. Puckim (Rys. 3.2).  

W rozdzielnicy RP „Rampy” znajduje się wolne pole licznikowe jednofazowe T-1, od 

którego będzie ułożony kabel w rurce osłonowej o przekroju dobranym do spodziewanego 

obciążenia i spełniający warunki ochrony od porażeń. Kabel zostanie ułożony do rozdzielnicy 

„E-czujniki”, która zainstalowana zostanie przy fundamencie podpory ramp samochodowych 

w miejscu pokazanym na Rys. 2.7.  

W skrzynce tej zainstalowane będą również pozostałe urządzenia:  

- zasilacz prądu stałego 230V/24V; 200W,  
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- jednostka akwizycyjna,  

- modem, 

i inne.  

Skrzynka „E-czujniki” będzie to typowa obudowa dielektryczna typu ZK Na rysunku 

2.6 przedstawiono Rozdzielnicę RP „RAMPY” z wolnym polem dla zasilania „CZUJNIKI” 

 

Rys. 3.2. Rozdzielnica RP „RAMPY” z wolnym polem dla zasilania „CZUJNIKI” 

 

Na rysunku 3.3 przedstawiono miejsce zamontowania rozdzielnicy elektrycznej „E-

czujniki” 

 

Rys. 3.3. Miejsce zamontowania rozdzielnicy elektrycznej „E-czujniki” 
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20. Analiza i interpretacja danych 

W ramach Zadania 1.3 opracowano blok funkcjonalny systemu do analizy i interpretacji 

danych, UMG wykonał obliczenia numeryczne do przewidywania rozkładu ciśnień i 

prędkości prądów wodnych generowanych przez strumienie zaśrubowe statku przy 

nabrzeżu, na powierzchni umocnień dna akwenu. Enamor opracował blok funkcjonalny 

systemu do analizy i interpretacji danych, ZMPG opracował wymagania w zakresie 

granicznych wartości prędkości strumieni zaśrubowych dla wybranych typów umocnień 

dna przy nabrzeżu. 

21.  Umocnienia dna występujące w Porcie Gdynia 

W Porcie Gdynia występują następujące typy umocnień dna: 

- gabiony (stalowe kosze w kształcie prostopadłościanu wypełnione kamieniem polnym lub 

łamanym), 

- materace geotekstylne, złożone z worków wypełnionych piaskiem o wymiarach 1,5 m x 

2,0 m x 0,50 m 

Zestawienie umocnień dna przy poszczególnych nabrzeżach Portu Gdynia: 

1. Nabrzeże Pomorskie – dno nieumocnione 

2. Nabrzeże Śląskie 

Umocnienie dna z worków geotekstylnych między 121,0 a 467,5 mb, w pasie 

przyległym do nabrzeża o szerokości ok. 15,0 m. Przy ściance w pasie o 

szerokości 4,5 m dno poziome, dalej umocnienie w nachyleniu 1: 20 do dna 

istniejącego. Pozostały odcinek nieumocniony. 

3. Nabrzeże Wendy – dno nieumocnione 

4. Nabrzeże Szwedzkie 

Na odcinku pomiędzy narożnikiem z na. Wendy i polerem 18 dno jest umocnione 

3 rzędami worków geotekstylnych o wym. 2,0x1,5x0,45 m. Pomiędzy polerami 11 

i 18 umocnienie poszerzono do szerokości 18,0 m. Pozostały odcinek 

nieumocniony. 

5. Nabrzeże Duńskie 
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Od polera 14 do narożnika z nabrzeżem Szwedzkim dno jest umocnione koszami 

gabionowymi o wymiarach 3,0x2,0x0,5 m oraz 6,0x2,0x0,5 m. Profil dna: od 

stalowej ścianki szczelnej nabrzeża Duńskiego dno jest poziome na szerokości ok 

9 m – rzędna 7,7 m, następnie opada skarpą w nachyleniu 1:4 do rzędnej 13,5 i 

następuje pas poziomego umocnienia dna o szerokości ok. 20 m. Pozostały 

odcinek nieumocniony. 

6. Pirs Południowy 

Strona północna – dno umocnione workami geotekstylnymi na odcinku pomiędzy 

dalbą B  

a nabrzeżem Duńskim w pasie o szerokości 19 m.  

Strona południowa – w odległości ok. 7,0 m (filar nr 1) do ok. 24 m (filar ) znajduje 

się krawędź umocnienia dna z koszy gabionowych – umocnienie utrzymuje skarpę 

w nachyleniu 1:3, szerokość umocnienia ok. 18 m. 

7. Nabrzeże Holenderskie 

Pomiędzy narożnikiem z nabrzeżem Belgijskim a polerem 29-30 umocnienie dna 

workami geotekstylnymi o szerokości 21 m. 

8. Nabrzeże Belgijskie 

Na całej długości nabrzeża istnieje umocnienie dna z worków geotekstylnych o 

wym. 2,0x1,5x0,45 m, 1,8x1,4x0,45 m oraz 1,5x1,2x0,45 m w pasie o szerokości 

21 m. 

9. Nabrzeże Francuskie 

Umocnienie dna z worków geotekstylnych o wymiarach 2,0x1,5x0,45 m oraz 

1,5x1,2x0,45 m na długości od narożnika z nabrzeżem Belgijskim do polera 26-27 

w pasie o szerokości 21 m. Na długości nabrzeża są 3 różne profile umocnienia 

dna. 

10. Nabrzeże Portowe – dno nieumocnione 

11. Ostroga Pilotowa 

Umocnienie dna workami geotekstylnymi wokół części głowicowej. Pozostała 

część nieumocniona. 

12. Nabrzeże Fińskie – dno nieumocnione 

13. Nabrzeże Polskie – dno nieumocnione  

14. Nabrzeże Rotterdamskie – dno nieumocnione 
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15. Nabrzeże Indyjskie 

Dno umocnione na odcinku od narożnika z nab. Norweskim na długości 536 m 

w pasie o szerokości 16 m workami geotekstylnymi o wym. 1,8x1,3x0,5 m oraz 

2,0x1,5x0,5 m, na odcinku pomiędzy polerami 8-17 umocnienie poszerzone o 

7,4 m o dodatkowe 5 rzędów worków geotekstylnych. Umocnienie ułożone w 

nachyleniu. Pozostały odcinek nabrzeża nieumocniony. 

16. Nabrzeże Norweskie 

Na całej długości nabrzeża znajduje się umocnienie dna w pasie od 20,6 m do 

27,6 m. 

17. Nabrzeże Stanów Zjednoczonych 

Na całej długości linii cumowniczej dno jest umocnione za pomocą worków 

geotekstylnych o wymiarach 2,0x1,5x0,45m oraz 1,7x1,5x045 m, poza 

odcinkiem pomiędzy 532 a 585 mb, na którym dno jest nieumocnione. 

Szerokość umocnienia dna wynosi od 7,0 m do 18 m, dodatkowo poszerzone 

przy rampie B i A’. 

18. Nabrzeże Czeskie 

Dno wzdłuż nabrzeża oraz ramp ro-ro A i A’ jest umocnione workami 

geotekstylnymi o wymiarach 2,0x1,5x0,45 m w pasie o szerokości 24 i 25,5 m, 

przy samym nabrzeżu ułożone jest na półce o szerokości 9,0 m, a następnie 

schodzi skarpą w nachyleniu 1:4.  

19. Nabrzeże Rumuńskie 

Na odcinku 237,5 m, pomiędzy polerem 34-35 (uskok nabrzeża) a rampą roro 

A występuje umocnienie dna w pasie o szerokości od 17 do 36,5 m. Umocnienie 

wykonane workami geotekstylnymi o wymiarach 2,0x1,5x0,6 m. Pod pasem 

umocnienia dna znajduje się podporowy rząd worków o wym. 1,8x1,3x0,4 m. 

W rejonie wypływu z dna wód gruntowych oraz przy stalowej ściance szczelnej 

przy rampie ro-ro A ułożono gabiony o wymiarach 2,0x1,0x1,0 m oraz 

4,0x2,0x0,5 m. Pozostały odcinek nieumocniony. 

20. Nabrzeże Słowackie 

Na całej długości nabrzeża dno przed skrzyniami jest umocnione warstwą 

worków geotekstylnych o wymiarach 2,0x1,5x0,45 m ułożonych na warstwie 
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geowłókniny technicznej. Szerokość umocnienia dna: 18 m, worki ułożone w 

nachyleniu 1:6 i 1:25. 

21. Nabrzeże Węgierskie – dno nieumocnione 

22. Nabrzeże Bułgarskie – dno nieumocnione 

23. Nabrzeże Puckie – dno nieumocnione  

24. Nabrzeże Helskie II 

Na całym odcinku nabrzeża oraz przy rampie roro B dno jest umocnione przy 

pomocy worków geotekstylnych o wymiarach 2,0x1,5x0,45 m, 1,8x1,5x0,45 m i 

1,5x1,4x0,45 m, oraz za pomocą koszy gabionowych o wymiarach 4,0x1,0x1,0 m 

oraz 2,0x1,0x1,0 m w rejonie narożnika z nabrzeże Puckim. Szerokość 

umocnienia dna jest zmienna: przy nabrzeżu wynosi 6 i 9 m natomiast zwiększa 

się przy rampie do 27,5 m. 

25. Nabrzeże Helskie I 

Dno wzdłuż nabrzeża jest umocnione za pomocą worków geotekstylnych o 

wymiarach 2,0x1,5x0,45 m oraz 1,5x1,2x045 m. Szerokość pasa umocnienia 

wynosi 19,5 m pomiędzy polerami 1-10, 15-21, 23-30, 36 m pomiędzy polerami 

10-15 oraz 30 m pomiędzy polerami 21-23, umocnienie dna poszerza się również 

przy rampie ro-ro A. 

26. Nabrzeże Oksywskie 

Na wysokości skrzyni nabrzeżowej w narożniku z nabrzeżem Helskim I oraz 

pomiędzy nabrzeżem Marynarki Wojennej i polerem nr 2 (pas szerokości 9,0 m) 

dno jest umocnione workami geotekstylnymi o wym. 2,0x1,5x0,45 m. Pozostały 

odcinek jest nieumocniony. 

 

Na podstawie zalecenia Z 12/6.1 wg [7], dla jednostki pływającej o wyporności około 

100 000 t dla średnich warunków środowiskowych, prędkość podchodzenia statku do 

stanowiska przyjęto równą Vp = 0.16 m/s. 
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22. Wymagania w zakresie granicznych wartości prędkości 
strumieni zaśrubowych dla wybranych typów umocnień 
dna przy nabrzeżu 

Prędkości strumieni zaśrubowych generowanych przez śruby okrętowe, pędniki 

podowe osiągają obecnie wartości rzędu 5 - 8 m/s, prędkości strumieni zaśrubowych 

generowanych przez pędniki strugowodne szybkich promów HSC I HSS osiągają wartości 8 

– 12,5 m/s. 

Prędkości projektowe strumieni zaśrubowych przy dnie zgodnie z zaleceniami do 

projektowania budowli morskich i przepisami zawartymi w Rozporządzeniu nie powinny 

przekraczać przy nabrzeżach promowych 7 m/s dla napędu śrubowego i 15 m/s dla napędu 

strugowodnego.  

Zakresy prędkości strumieni zaśrubowych przyjmowane do obliczeń stateczności 

umocnień dna w zależności od rodzaju pędników przedstawiono na rysunku 3.1.  

 

 

Rys. 3.1 Prędkości strumieni zaśrubowych w zależności od rodzaju pędników 

(Hawkswood i inni, 2014) 

 

Prędkości strumieni generowanych przez napędy strugowodne w zależności od 

odległości od pędnika i mocy urządzenia przedstawiono na rysunku 3.2. 
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Rys. 3.2 Prędkości strumieni zaśrubowych pędników strugowodnych (Hawkswood i 

inni, 2014) 

 

Ze względu na przepuszczalność elementów umocnień zapewniających efekt 

miękkiego dna, takich jak np. wypełnione piaskiem worki z geowłókniny, prędkości strumieni 

zaśrubowych przy dnie nie powinny przekraczać 1,5 m/s. Większe prędkości powodują 

przemieszczanie się piasku. Do umocnień narażonych na działanie strumieni zaśrubowych 

stosowane są elementy wypełnione gliną, żwirem lub tłuczniem. 

Nowoczesne umocnienia w postaci przepuszczanych materacy wykonanych na 

bazie  asfaltu zapewniają ochronę przed rozmywaniem strumieni zaśrubowych o 

prędkościach do 7 m/s. 

Umocnienia w postaci filtrującej siatki elementów zamkniętych, wykonanych z 

geowłókniny i wypełnionych piaskiem w postaci worków, materacy czy rur. Elementy o masie 

2 -8 ton są odporne na strumienie zaśrubowe o prędkościach do 4,6 - 5,8 m/s.    

Materace filtrujące z płyt, elementów betonowych z otworami, ułożonych na 

geowłókninie zabezpieczają dno w rejonie występowania strumieni zaśrubowych o 

prędkościach do 12,5 m/s. 

 

23. Model testowy zestawu pomiarowego 

W ramach Etapu 2 opracowano model testowy zestawu pomiarowego opartego na 3 

czujnikach. W ramach tego zadania Enamor wykonał dokumentację testowego zestawu 
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pomiarowego opartego na 3 czujnikach. UMG dokonał analizy techniczno ekonomicznej 

podstawowych elementów zestawu pomiarowego w zależności od wymaganej dokładności 

pomiaru i czasu próbkowania. ZMPG opracował wymagania eksploatacyjno-techniczne dla 

zestawu pomiarowego w zależności od typów statków obsługiwanych w porcie. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie komercyjne systemu monitorowania 

obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków opiera się na 

wcześniejszych doświadczeniach w zakresie pomiarów prowadzonych na akwenie o 

głębokości 11 m, przy nabrzeżu o konstrukcji zamkniętej ze szczelną ścianką Larssena. 

W wyniku wcześniejszych badań potwierdzone zostały teoretycznie i 

eksperymentalnie krytyczne funkcje systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i 

zweryfikowano wybrane komponenty technologii, którą zaplanowano w projekcie. 

Zbudowany wcześniej system, został opracowany, jako narzędzie badawcze, zapewniające 

dużą dokładność pomiarów, przystosowane do współpracy z mobilnym laboratorium 

pomiarowym – umieszczonym w samochodzie Volkswagen Multivan. Zasilanie systemu i 

pomiar ciśnień odbywały się z wykorzystaniem urządzeń zainstalowanych w tym 

laboratorium. 

Mierzone ciśnienia dynamiczne odpowiadały prędkościom strumieni zaśrubowych 

generowanych przez statki o mocy sterów strumieniowych nieprzekraczającej 3000 kW i 

całkowitej mocy napędu głównego nieprzekraczającej dla statków dwuśrubowych 2 x 20000 

kW. Stosowane nastawy sterów strumieniowych zarejestrowano dla całego zakresu mocy 

urządzeń, nastawy napędu głównego nie przekraczały nastaw odpowiadających 60% mocy 

maksymalnej. 

Przy występowaniu przepływów turbulentnych niestacjonarnych obserwowane jest 

pojawianie się i przemieszczanie wirów o różnej wielkości i odpowiadające tym zjawiskom 

zmiany mierzonych parametrów. W przypadku stałych nastaw utrzymanych w dłuższym 

czasie np. podczas odchodzenia od nabrzeża przy silnym wietrze poprzecznym zmiany te są 

okresowe. Zależność zmian mierzonych parametrów od czasu została uwzględniona przy 

doborze charakterystyk elementów zestawu pomiarowego. 

Opracowanie testowego zestawu pomiarowego opartego na 3 czujnikach 

poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną podstawowych elementów zestawu 
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pomiarowego, w zależności od wymaganej dokładności pomiaru i czasu próbkowania, było 

konieczne w celu opracowania systemu komercyjnego, przystosowanego do długotrwałej 

pracy i prostej obsługi,  

Parametry wielkości mierzonych przez system – zakres pomiaru, czas próbkowania, 

dokładność, mogą być wstępnie przyjęte na podstawie wcześniej prowadzonych pomiarów. 

Należy jednak uwzględnić opracowane innowacyjne metody akwizycji i transmisji danych, 

współpracę systemu pomiarowego z system alarmowania o przekroczeniu wartości 

dopuszczalnych, nowe konstrukcje osłon elementów pomiarowych i aktualny system 

mocowania podwodnego. 

W przypadku systemu komercyjnego istotne jest zastosowanie tańszych elementów 

pomiarowych, co wymaga przeprowadzenia badań potwierdzających ich przydatność, dla 

założonej niezawodności systemu, określenia zasad konserwacji i przeglądów systemu 

użytkowanego przez potencjalnego klienta. 

Czujniki ciśnienia muszą być wyposażone w zaawansowany układ pomiarowy. Jest to 

zastosowany układ elektroniczny umożliwiający prowadzenie pomiarów dwuetapowo. W 

pierwszym etapie przeprowadzany jest pomiar i rejestracja ciśnienia statycznego, zależnego 

od głębokości zanurzenia poszczególnych czujników. Po zapisaniu wyników, czujniki 

przechodzą w stan autokalibracji, polegającej na przesunięciu punktu odniesienia o 

zmierzoną wartość ciśnienia statycznego. Dzięki temu pomiar można realizować „od zera”, 

co skutkuje możliwością zwiększenia dokładności wyników. Wynik pomiaru ciśnień 

dynamicznych jest dzięki temu uniezależniony od głębokości zanurzenia poszczególnych 

czujników. Dokładność pomiaru ciśnienia powinna wynosić około 0,1% wartości maksymlnej. 

Poniżej przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną podstawowych elementów 

zestawu pomiarowego w zależności od wymaganej dokładności pomiaru i czasu 

próbkowania. 
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24. Podstawowe elementy zestawu pomiarowego w 
zależności od wymaganej dokładności pomiaru i czasu 
próbkowania 

Do budowy zestawu testowego przeznaczonego do pomiarów ciśnień przy nabrzeżu 

i akwizycji danych pomiarowych wykorzystane zostano specjalnie zaprojektowane i 

zbudowane urządzenie oraz przetwornik pomiarowy o wstępnie przyjętych parametrach: 

zakres pomiaru: 0 – 2,5 bara, Acc: 0,1% FS.  

Podstawowe elementy zestawu pomiarowego przedstawiono na rysunku 2.1. 

 

 

 

Rys. 2.1. Podstawowe elementy zestawu pomiarowego 

 

 

Założona dwuetapowa procedura pomiarowa obejmuje następujące etapy: 

1. Kalibracja czujników w celu skasowania ciśnienia statycznego wynikającego z 

głębokości zamocowania czujników, 

2. Pomiar w zawężonym zakresie pomiarowym ciśnienia dynamicznego. 
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Poniżej przedstawiono założone parametry zestawu testowego: 

- zakres mierzonego ciśnienia: 

o statycznego, wynikającego z głębokości zanurzenia: 300 kPa, 

o dynamicznego - strumieni zaśrubowych statku: 125 Pa – 50 kPa, 

- zakres pomiarowy czujnika ciśnienia 0 – 4 bar. 

Minimalna wartość ciśnienia rozpoznawalna przez układ pomiarowy, wynikająca z 

jednego poziomu przetwornika analogowo-cyfrowego powinna wynosić około 10 Pa. Przy 

zadowalającej powtarzalności pomiarów może wynosić około 100 Pa. Przyjęto, że system 

powinien mierzyć ciśnienia w zakresie od 100 Pa do 250 kPa z dokładnością 100 Pa. 

Przy określaniu dokładności pomiaru uwzględnić należy dokładność przetwornika z 

uwzględnieniem szumu wzmacniacza w odniesieniu do zakresu pomiarowego w stanie 

pomiarów dynamicznych. 

Częstotliwość pomiarów powinna wynosić około 2 Hz, a odchyłka synchronizacji dla 

całego systemu 5 ms. 

Błąd kwantowania powinien być nie większy niż: 

• 250 kPa/16 bit = 3,8 Pa, szum 75 mPa – w chwili kalibracji, 

• 32 kPa/16 bit = 0,488 Pa, szum 440 mPa – w chwili realizacji pomiarów 

dynamicznych, 

Na podstawie analizy zmian ciśnienia przyjęto, że częstotliwość próbkowania sygnału 

z czujników ciśnienia powinna się mieścić w zakresie 1 - 5 Hz. Przyjęto, że kapitan statku nie 

zmienia nastaw sterów strumieniowych częściej, niż co 5 s. 

Podstawowe elementy systemu stanowią czujniki ciśnienia, wyposażone w 

zaawansowaną elektronikę pomiarową. Każdy czujnik umieszczony będzie w obudowie, w 

której znajduje się także elektronika współpracująca z czujnikiem – przetwornik analogowo-

cyfrowy. 

W przypadku czujników analogowych, sygnał uzyskany z czujnika należy 

przekształcić na postać cyfrową za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego. Pozwala to 

na zmniejszenie zakłóceń i przesyłanie sygnału na większą odległość. W przypadku sygnałów 

cyfrowych można także zastosować transmisję bezprzewodową. Proces ten polega na 
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uproszczeniu sygnału analogowego do postaci skwantowanej (dyskretnej), czyli zastąpieniu 

wartości zmieniających się płynnie do wartości zmieniających się skokowo w odpowiedniej 

skali (dokładności) odwzorowania. 

Do zbierania sygnału z zestawu czujników stosuje się systemy akwizycji danych. 

Akwizycja danych (Data Acquisition – DAQ) to proces pomiaru zjawisk elektrycznych lub 

fizycznych, takich jak np. napięcie, natężenie prądu, ciśnienie, temperatura lub dźwięk. W 

procesie akwizycji danych z wykorzystaniem komputera PC wykorzystuje się urządzenia 

modułowe współpracujące z uniwersalnym oprogramowaniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 

standardowy komputer przenośny bądź stacjonarny może pracować, jako system kontrolno-

pomiarowy definiowany przez użytkownika. 

Zebrane dane są poddawane obróbce i analizie. Można je także przechowywać lub 

udostępniać do wykorzystania przez użytkowników. Przetworzone dane można udostępnić w 

dedykowanej aplikacji. 

24.1. Czujniki ciśnienia – dane techniczne 

Poniżej przedstawiono dostępne na rynku czujniki ciśnienia, które można zastosować 

w systemie. 

1. Czujniki ciśnienia z serii 131S firmy BCM Sensor (WWWBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.), charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: 

• Zakres pomiaru: 0 – 60000 kPa (0 – 600 bar); 

• Dokładność: < 0,25%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA lub 0,5 – 4,5 V lub I2C; 

• Zakres temperatur pracy: -10 – 70 °C; 

• Stopień ochrony IP: do IP67; 

• Czas reakcji: ≤ 1 ms; 

• Zasilanie: 12 V 

• Cena: ok. 1100 zł. 
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Rys. 2.2. Czujnik ciśnienia z serii 131S firmy BCM Sensor 

 

2. Czujnik XMLG01D21 produkcji Schneider Electric (WWWBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.) z serii czujników ciśnienia XMLG. Ma on następujące parametry 

techniczne: 

• Zakres pomiaru: 0 – 100 kPa (0 – 1 bar); 

• Dokładność: ≤ 0,3%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA; 

• Zakres temperatur pracy: -15 – 125 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP66 lub IP67; 

• Czas reakcji: < 2 ms; 

• Zasilanie: 12 lub 24 V; 

• Cena: ok. 900 zł. 
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Rys. 2.3. Czujnik ciśnienia XMLG01D21 

 

3. Czujnik PAA-23SY firmy KELLER (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.) z serii 23(S)Y, o następujących parametrach technicznych: 

• Zakres pomiaru: 20 – 200 kPa (0,2 – 2 bar); 

• Dokładność: ±0,3 kPa (±0,003 bar); 

• Sygnał wyjściowy: 0 – 5 V; 

• Zakres temperatur pracy: -10 – 80 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP66 lub IP67; 

• Czas reakcji: < 5 ms; 

• Zasilanie: 8 – 32 V; 

• Cena: ok. 1400 zł. 

 

Rys. 2.4. Czujnik PAA-23SY 

 

4. Czujnik IPSS-G1000-5S produkcji firmy Cynergy3 (WWWBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.) z serii IPSS, o następujących parametrach technicznych: 

• Zakres pomiaru: 0 – 100 kPa (0 – 1 bar); 

• Dokładność: ±0,25%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA; 

• Zakres temperatur pracy: -40 – 125 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP66 lub IP67; 

• Czas reakcji: < 5 ms; 
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• Zasilanie: 8 – 32 V; 

• Cena: ok. 1000 zł. 

 

Rys. 2.5. Czujnik IPSS-G1000-5S 

 

5. Czujnik IPSL-G1000-5 firmy Cynergy3 (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.) z serii IPSL charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi: 

• Zakres pomiaru: 0 – 100 kPa (0 – 1 bar); 

• Dokładność: ±0,25%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA; 

• Zakres temperatur pracy: -40 – 125 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP66 lub IP67; 

• Czas reakcji: < 5 ms; 

• Zasilanie: 9 – 32 V; 

• Cena: ok. 800 zł. 
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Rys. 2.6. Czujnik IPSL-G1000-5 

 

6. Czujnik BTE6N01G1-FL z serii BTE6000 wyprodukowany przez firmę First Sensor 

(SensorTechnics) (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) charakteryzuje się 

następującymi parametrami technicznymi: 

• Zakres pomiaru: -100 – 100 kPa (-1 – 1 bar); 

• Dokładność: ±0,1%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA; 

• Zakres temperatur pracy: -40 – 100 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP66 lub IP67; 

• Czas reakcji: 1 ms; 

• Zasilanie: 13 – 30 V; 

• Cena: ok. 900 zł. 

 

Rys. 2.7. Czujnik BTE6N01G1-FL 

 

7. Bezprzewodowy czujnik IWPT-G1000-00 wyprodukowany przez firmę Cynergy3 

(WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), należący do serii IWPT, charakteryzuje 

się następującymi danymi technicznymi: 

• Zakres pomiaru: 0 – 100 kPa (0 – 1 bar); 

• Dokładność: ±0,25%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA lub 1 – 5 V; 

• Zasięg transmisji: do 750 m (zależny od odbiornika); 

• Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz; 
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• Zakres temperatur pracy: -20 – 135 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP66 lub IP67; 

• Czas reakcji: 1 ms; 

• Zasilanie: Lithium C battery; 

• Cena: ok. 2000 zł. 

 

Rys. 2.8. Czujnik IWPT-G1000-00 

 

8. Serią czujników możliwą do zastosowania w układzie pomiarowym jest A-10 

produkcji WIKA (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Czujniki te posiadają 

następujące parametry techniczne: 

• Zakres pomiaru: 0 – 60000 kPa (0 – 600 bar); 

• Dokładność: 0,25% lub 0,5%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 – 20 mA lub 0 – 10 V lub 0 – 5 V; 

• Zakres temperatur pracy: -30 – 100 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP65 lub IP67; 

• Czas reakcji: < 4 ms; 

• Zasilanie: 8 – 30 V; 

• Cena: ok. 460 zł. 
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Rys. 2.9. Czujnik A-10 produkcji WIKA 

 

9. Czujniki ciśnienia z serii PX3 firmy Honeywell (WWWBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.), o następujących parametrach technicznych: 

• Zakres pomiaru: 1 – 5000 kPa (1 – 50 bar); 

• Dokładność: ±1%; 

• Sygnał wyjściowy: 0,5 – 4,5 V; 

• Zakres temperatur pracy: -10 – 70 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP67; 

• Czas reakcji: ≤ 2 ms; 

• Zasilanie: 3,3 V lub 5 V 

• Cena: ok. 150 zł. 

 

Rys. 2.10. Czujnik PX3 
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10. Do systemu pomiarowego można także zastosować czujniki ciśnienia typu 

MPX5050 firmy NXP (dawniej Freescale Semiconductor) (WWWBłąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.) o na stępujących parametrach technicznych: 

• Zakres pomiaru: 0 – 50 kPa (0 – 0,5 bar); 

• Dokładność: ±2,5%; 

• Sygnał wyjściowy: 0,2 – 4,7 V; 

• Zakres temperatur pracy: 0 – 85 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP65; 

• Czas reakcji: 1 ms; 

• Zasilanie: 4,75 – 5,25 V; 

• Cena: ok. 100 zł. 

 

Rys. 2.11. Czujnik MPX5050 

 

11. Inną możliwością jest zastosowanie miniaturowych czujników cyfrowych MEMS 

typu MS5803-01BA firmy TE Connectivity (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.). Charakteryzują się one następującymi parametrami technicznymi: 

• Zakres pomiaru: 1 – 130 kPa (0,01 – 1,3 bar); 

• Dokładność: ±0,2 kPa (±0,002 bar); 

• Sygnał wyjściowy: I2C lub SPI; 

• Zakres temperatur pracy: -40 – 85 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP67; 

• Czas reakcji: 0,5 / 1,1 / 2,1 / 4,1 / 8,22 ms; 
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• Zasilanie: 1,8 – 3,6 V; 

• Cena: ok. 120 zł. 

 

 

 

 

Rys. 2.12. Czujnik MS5803-01BA 

 

12. Czujniki ciśnienia PC-28 firmy Aplisens S.A. posiadają następujące parametry 

techniczne: 

• Zakres pomiaru: 0 ÷ 2,5 kPa do 0 ÷ 100 MPa 

• Dokładność: 0,6%; 

• Sygnał wyjściowy: 4 ÷ 20 mA lub 0 ÷ 10 V 

• Zakres temperatur pracy: -40 – 80 °C; 

• Stopień ochrony IP: IP65 (PD, ALW, ALM), IP66 (PZ), IP67 (PK, PKD, PM12), IP68 

(SG) 

• Zasilanie: 8…36 V DC (Ex 9...28 V); 

• Certyfikaty i atesty: MR – wykonanie do zastosowań morskich – certyfikat DNV; TR 

– wykonanie do pomiarów ciśnienia w procesach szybkozmiennych; stała czasowa 

poniżej 30ms - zasilanie 10,5…36V DC (Ex 12…28V) dla WY 4¸20 mA à- nie 

dotyczy przyłączy elektrycznych ALW i ALM 

• Cena: ok. 760 zł. 
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Rys. 2.13. Czujnik ciśnienia PC-28 

24.2. Przetworniki analogowo-cyfrowe – dane techniczne 

Poniżej przedstawiono przetworniki analogowo-cyfrowe z bogatej oferty czujników 

dostępnych na rynku. 

 

1. Przykładowym przetwornikiem właściwym do zastosowania w systemie jest 

AD7693BRMZ produkcji Analog Devices (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

Charakteryzuje się on następującymi parametrami: 

• Liczba kanałów: 1,; 

• Szybkość próbkowania: 500 kS/s; 

• Napięcie zasilania: 4,5 – 5,5 V DC; 

• Interfejs: SPI, serial; 

• Cena: ok. 201 zł. 

 

 

Rys. 2.13. Przetwornik C/A AD7693BRMZ 
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2. Innym przykładem przetwornika jest ADS1110A0IDBVT firmy Texas Instruments 

(WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Charakteryzuje się on następującymi 

parametrami: 

• Liczba kanałów: 1; 

• Szybkość próbkowania: 15 – 240 S/s; 

• Napięcie zasilania: 2,7 – 5,5 V DC; 

• Interfejs: I2C, serial; 

• Zakres temperatur: -40 – 125 °C; 

• Cena: ok. 29 zł. 

 

 

Rys. 2.14. Przetwornik C/A ADS1110A0IDBVT 

 

3. Kolejnym przetwornikiem jest LTC1605CSW produkcji Linear Technology 

(WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), o następujących parametrach: 

• Liczba kanałów: 1; 

• Szybkość próbkowania: 100 kS/s; 

• Napięcie zasilania: 5 V; 

• Interfejs: parallel; 

• Zakres temperatur: -40 – 125 °C; 

• Cena: ok. 150 zł. 



 

str. 88 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

 

Rys. 2.15. Przetwornik C/A LTC1605CSW 

 

4. Inną możliwością jest zastosowanie przetwornika MCP3425 produkcji Microchip 

Technology (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Charakteryzuje się on 

następującymi parametrami: 

• Liczba kanałów: 1; 

• Szybkość próbkowania: 15 – 240 S/s (programowalna, zależna od ilości bitów); 

• Napięcie zasilania: 2,7 – 5,5 V DC; 

• Interfejs: I2C; 

• Zakres temperatur: -40 – 125 °C; 

• Cena: ok. 10 zł. 

 

Rys. 2.16. Przetwornik C/A MCP3425 

5. Możliwe jest także zastosowanie przetwornika MAX11167ETC+T firmy Maxim 

Integrated (WWWBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) o następujących parametrach: 

• Liczba kanałów: 1; 
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• Szybkość próbkowania: 250 kS/s; 

• Napięcie zasilania: 4,75 – 5,25 V DC; 

• Interfejs: SPI; 

• Zakres temperatur: -40 – 125 °C; 

• Cena: ok. 100 zł. 

 

Rys. 2.17. Przetwornik C/A MAX11167ETC+T 

 

 

25. Analiza techniczno-ekonomiczna podstawowych 
elementów zestawu pomiarowego w zależności od 
wymaganej dokładności pomiaru i czasu próbkowania 

25.1. Porównanie charakterystyk technicznych czujników 

W tabeli 3.1 przedstawiono zestawienie podstawowych charakterystyk czujników 

omówionych powyżej. 

 

Tabela 3.1. Podstawowe charakterystyki czujników pomiaru ciśnienia 

Czujnik 

Zakres 

pomiaru 

[kPa] 

Dokładność 

Czas 

reakcji 

[ms] 

Zakres 

temperatur 

[°C] 

Sygnał 

wyjściowy 
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131S 0  – 60000 < 0,25% ≤ 1 -10 – 70 
4 – 20 mA / 0,5 

– 4,5 V / I2C 

XMLG01D21 0 – 100 ≤ 0,3% < 2 -15 – 125 4 – 20 mA 

PAA-23SY 20 – 200 ±0,3 kPa < 5 -10 – 80 0 – 5 V 

IPSS-G1000-

5S 
0 – 100 ±0,25% < 5 -40 – 125 4 – 20 mA 

IPSL-G1000-

5 
0 – 100 ±0,25% < 5 -40 – 125 4 – 20 mA 

BTE6N01G1-

FL 
-100 – 100 ±0,1% 1 -40 – 100 4 – 20 mA 

IWPT-G1000-

00 
0 – 100 ±0,25% 1 -20 – 135 

4 – 20 mA / 1 – 

5 V 

A-10 0 – 60000 
0,25% / 

0,5% 
< 4 -30 – 100 

4 – 20 mA / 0 – 

10 V / 0 – 5 V 

PX3 1 – 5000 ±1% ≤ 2 -10 – 70 0,5 – 4,5 V 

MPX5050 0 – 50 ±2,5% 1 0 – 85 0,2 – 4,7 V 

MS5803-

01BA 
1 – 30 ±0,2 kPa 

0,5 / 1,1 / 

2,1 / 4,1 / 

8,22 

-40 – 85 I2C / SPI 

PC-28 0 - 250 0,6 %  -40 – 80 °C 
4 ÷ 20 mA 

lub 0 ÷ 10 V 

 

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie czujnika typu 131S produkcji BCM z 

sygnałem wyjściowym w standardzie I2C. Dzięki zastosowaniu magistrali I2C można uniknąć 

stosowania przetworników analogowo-cyfrowych. Magistrala ta także pozwoli na zwrotne 

przesyłanie sygnału do czujnika i sterowanie nim. 

Czujniki 131S charakteryzują bardzo dużą dokładnością pomiaru i szybkim czasem 

reakcji. Są one produkowane na różne zakresy ciśnień, więc istnieje możliwość doboru 
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odpowiedniej odmiany czujnika dla określonych potrzeb. Także różne konfiguracje wyjść 

czujników pozwalają dopasować układ pomiarowy do wymaganych potrzeb. Czujniki są 

produkowane w szczelnych obudowach (do IP67) i w różnych konfiguracjach złączy. Czujniki 

typu 131S były wykorzystane w prototypie systemu, gdzie została potwierdzona ich 

użyteczność do zastosowania w projektowanym systemie. 

Interesującym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie bezprzewodowych czujników 

IWPT-G1000-00 produkcji Cynergy3. Użycie czujników bezprzewodowych pozwoli na 

uniknięcie potrzeby układania przewodów. System odbiorczy można umieścić w odległości 

do 750 m od czujników. Czujniki te charakteryzują się wysoką dokładnością oraz niskim 

czasem reakcji. Produkowane są dla różnych zakresów ciśnień, co umożliwia wybór 

odpowiedniego czujnika do potrzeb i są dostarczane w szczelnej obudowie. 

Nisko kosztowym rozwiązaniem może być zastosowanie czujników PX3 firmy 

Honeywell. Czujniki te charakteryzują się jednak zakresem mierzonych ciśnień od 1 kPa, co 

uniemożliwi dokonanie pomiaru ciśnień poniżej tego progu. 

Pomimo niskiej ceny, czujniki te charakteryzują się dość wysoką dokładnością oraz 

względnie niskim czasem reakcji. Czujniki te są produkowane w dwóch zakresach pomiaru 

ciśnień, wystarczających do zastosowań w systemie. 

Czujnik jest proporcjonalnym przetwornikiem ciśnienia, który przetwarza mierzone 

ciśnienie na liniowy sygnał wyjściowy. Możliwe jest także zastosowanie, zdobywających 

coraz większą popularność, czujników ciśnienia typu MEMS, np. MS5803-01BA firmy TE 

Connectivity. Jednak ich zastosowanie wymaga zaprojektowania i wykonania szczelnych 

obudów odpornych na wodę morską. Przygotowanie takich obudów może znacząco podnieść 

koszty wykonania systemu. Pozwoliłoby jednak na większą elastyczność dostosowania i 

wykonania systemu pomiarowego. Posiada on wbudowany 24 bitowy przetwornik 

analogowo-cyfrowy i udostępnia tylko sygnał cyfrowy. Czujnik posiada interfejsy I2C oraz SPI. 

Charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii. 

Czujniki typu MS5803-01BA są produkowane z różnymi czasami reakcji. Pozwala to 

na dobranie czujnika do wymaganych potrzeb. Charakteryzują się one dużą dokładnością. 

Najlepszym rozwiązaniem dla projektowanego systemu jest zastosowanie czujnika 

PC-28, spełniającego wymagania dotyczące długotrwałej pracy w środowisku morskim. 
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26. Porównanie charakterystyk technicznych przetworników 
analogowo-cyfrowych 

W tabeli 4.2 przedstawiono zestawienie podstawowych charakterystyk 

przetworników analogowo-cyfrowych omówionych powyżej. 

 

Tabela 4.2. Podstawowe charakterystyki przetworników analogowo-cyfrowych 

Przetwornik 

Szybkość 

próbkowania 

[S/s] 

Zakres 

temperatur 

[°C] 

Interfejs 

AD7693BRMZ 500 k -40 – 85 SPI 

ADS1110A0IDBVT 15 - 240 -40 – 125 I2C 

LTC1605CSW 100 k 0 – 70 równoległy 

MCP3425 15 - 240 -40 – 125 I2C 

MAX11167ETC+T 250 k -40 – 85 SPI 

 

Przy przyjętej częstotliwości próbkowania sygnału z czujników ciśnienia w zakresie 1 

- 5 Hz, wystarczające wydają się przetworniki analogowo – cyfrowe o niskiej szybkości 

próbkowania. 

 

27. Wyznaczenie zależności pomierzonego ciśnienia od 
prędkości przepływu  

Badania układu elektronicznego testowego zestawu pomiarowego opartego na 3 

czujnikach opracowanego i zbudowanego w ramach Zadań 2.1 i 2.2, złożonego z zasilacza 

24 V DC, połączonego równolegle z jednostką akwizycyjną, modułu pomiarów analogowych 

połączonego z jednostką akwizycyjną i równoległym układem 3 czujników ciśnienia, 
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wykonano w celu stwierdzenia poprawności działania zastosowanego układu pomiarowego, 

skontrolowania stabilności działania układów i powtarzalności pomiarów. Badania wykonano 

w laboratorium suchym i mokrym.  

Zrezygnowano z przeprowadzenia badań ciśnienia dynamicznego i UMG 

przygotował potrzebne zależności, w szczególności zależność pomierzonego ciśnienia 

dynamicznego od prędkości przepływu dla płynu rzeczywistego.  

Program badań wykorzystanych do opracowania potrzebnych zależności obejmował 

analizę wcześniej wykonanych testów i opracowanie zależności empirycznych. 

Na rysunkach 5.1 - 5.4 przedstawiono zależności ciśnienia od prędkości przepływu 

w zakresie od 0,5 m/s do 5,5 m/s.  

 

Rys. 5.1. Zależność pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu, dla prędkości  

0,5 m/s i 1 m/s 
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Rys. 5.2. Zależność pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu,  

dla prędkości 1,5 m/s, sprawdzenie powtarzalności pomiaru 

 

 

 

Rys. 5.3. Zależność pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu, dla prędkości  

1,0 m/s, 2,0 m/s, 3,0 m/s, 4,0 m/s 
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Rys. 5.4. Zależność pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu, dla prędkości  

5.0 m/s, 5,5 m/s 

 

 

 

Rys. 5.5. Wykres zależności pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu,  

dla prędkości od 0 do 5,5 m/s 
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Na rysunku 2.6 przedstawiono różnicę pomiędzy zależnością uzyskaną na podstawie 

pomiarów (ekstrapolowaną do wartości 7 m/s) i ciśnieniem obliczonym z całki Bernoulliego 

dla płynu nielepkiego. 

 

Rys. 5.6. Wykres zależności pomierzonego ciśnienia od prędkości przepływu, błąd 

wynikający z nieuwzględnienia lepkość płynu 

 

 

Do obliczeń zależności ciśnienia dynamicznego i prędkości przepływu dla płynu 

rzeczywistego (woda o gęstości 1000 kg/m3 i temperaturze 15o C) na podstawie pomiarów 

opracowano wzór (2.1): 

 

p = 471.2 ∙ U2 + 8.8 ∙ U [kPa]                                             (5.1) 

gdzie:  

U – prędkość przepływu [m/s] 

p = ciśnienie dynamiczne [kPa] 

 

Błąd względny, wynikający z nieuwzględnienia lepkości płynu, przy prędkościach do 

7 m/s nie przekracza dwóch procent pomierzonej wartości ciśnienia. Do obliczeń prędkości 

przepływu można wykorzystać całkę Bernoulliego, dla rzeczywistej gęstości wody: 
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U = √2 p/ρ      [m/s]                                                                  (5.2) 

gdzie:  

ρ – gęstość wody [kg/m3] 

28. Badania laboratoryjne zestawu testowego opartego na 
trzech czujnikach 

Badania układu elektronicznego zestawu testowego opartego na 3 czujnikach, 

opracowanego i zbudowanego w ramach Zadań 2.1 i 2.2, złożonego z jednostki akwizycyjnej, 

zasilacza 24 V DC, modułu pomiarów analogowych połączonego z jednostką akwizycyjną i 

równoległym układem 3 czujników ciśnienia wykonane przez Enamor dla 2 czynników 

roboczych – powietrza i wody, potwierdziły poprawność i stabilność działania układów oraz 

powtarzalność pomiarów.  

Program akwizycji danych zainstalowany na jednostce akwizycyjnej rozpoczyna 

pracę po uruchomieniu za pomocą przycisków zwizualizowanych na ekranie laptopa. 

Założono częstotliwość pomiaru nie mniejszą niż 10 Hz i jednoczesny pomiar ze wszystkich 

czujników. Przed rozpoczęciem pomiaru według przyjętego scenariusza, przez 5 minut 

dokonywany był pomiar referencyjny w powietrzu pref, bez zanurzenia zestawu.  

Czas pomiaru dla jednego scenariusza testowego wynosił co najmniej 20 minut. Po 

zebraniu pomiarów zmieniana była kolejność czujników w zestawie testowym i pomiar był 

powtarzany. Dla każdego scenariusza rejestrowano są 3 przebiegi.  

Kolejność czujników była zmieniana 3 krotnie tak, aby każdy czujnik przeszedł 

procedurę testową na każdej pozycji w zestawie oraz wrócił na swoją początkową pozycję. 

Mierzone i rejestrowane były następujące parametry:   

- czas pomiaru dla każdego czujnika t [ms], 

- natężenie prądu I [A],  

- ciśnienie średnie w powietrzu (pomiar referencyjny): przebiegi czasowe, wartość 

średnia pref [Pa]. 

- przeliczona wartość ciśnienia z uwzględnieniem ciśnienia atmosferycznego: 

przebiegi czasowe, wartość średnia p [Pa], 

- wariancja 2, 
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- odchylenie standardowe , 

Zestaw testowy przygotowany do pomiarów przedstawiono na rysunku 3.1. 

 

 

Rys. 6.1. Zestaw testowy oparty na 3 czujnikach 

29. Wyniki badań 

29.1. Pomiar referencyjny 

 

Przebiegi czasowe ciśnień dla pomiaru referencyjnego przedstawiają wartości 

ciśnień pomierzone w powietrzu. Pomiar umożliwił obliczenie średniego ciśnienia 

zmierzonego przez każdy z czujników oraz wariancję i odchylenie standardowe. Przebiegi 

czasowe przedstawiono na rysunku 4.1. 
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Rys. 7.1. Przebiegi czasowe ciśnień dla trzech czujników - pomiar referencyjny 

 

 

W tabeli 4.1 przedstawiono ciśnienie średnie, wariancję i odchylenie standardowe 

dla pomiaru referencyjnego ciśnienia w powietrzu.  

 

 

Tabela 4.1. Wyniki pomiarów ciśnienia w powietrzu za pomocą zestawu testowego  

opartego na 3 czujnikach – pomiar referencyjny 

Nr pom. t [s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

pref 

[kPa] 
2  

pref 

[kPa] 
2  

pref 

[kPa] 
2  

Pomiar 

referencyjny 
300 

-

0,12 
1,13 1,06 

-

0,25 
20,05 4,48 

-

0,22 
1,12 1,06 
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29.2. Pomiar ciśnienia w zbiorniku testowym 

Na rysunkach 7.2 – 7.4 przedstawiono przebiegi czasowe ciśnień pomierzonych za 

pomocą zestawu testowego dla trzech konfiguracji czujników. W każdym przypadku jeden z 

czujników był zanurzony w wodzie. 
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Rys. 7.2. Przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 1, 2, 3, czujnik 3 zanurzony 

w wodzie 
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Rys. 7.3. Przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 1, 3, 2, czujnik 2 zanurzony 

w wodzie 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7.4. Przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 2, 3, 1, czujnik 1 zanurzony 

w wodzie 
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W tabeli 4.2 przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia za pomocą zestawu testowego 

dla 3 konfiguracji czujników: ciśnienie średnie, wariancję i odchylenie standardowe dla 

pomiaru referencyjnego ciśnienia w powietrzu.  

 

Tabela 7.2. Wyniki pomiarów ciśnienia w wodzie za pomocą zestawu testowego  

opartego na 3 czujnikach  

Nr 

pom. 

Konfiguracja 

czujników 
t [s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

p-pref 

[kPa] 
2  

p-pref 

[kPa] 
2  

p-pref 

[kPa] 
2  

1 
1, 2, 3 

czujnik 3 
zanurzony 

1200 
-
0,02 

2,42 1,55 
-
0,19 

48,30 6,95 6,87 2,46 1,57 

2 
1, 3, 2  

czujnik 2 
zanurzony 

1200 0,03 2,08 1,44 6,84 37,45 6,12 
-
0,04 

2,06 1,43 

3 
2, 3,1  

czujnik 1 
zanurzony 

1200 7,05 2,08 1,44 
-
0,08 

39,60 6,29 
-
0,02 

2,08 1,44 

 

30. Wioski z badań 

Badania układu elektronicznego zestawu testowego opartego na 3 czujnikach, 

opracowanego i zbudowanego w ramach Zadań 2.1 i 2.2, złożonego z jednostki akwizycyjnej, 

zasilacza 24 V DC, połączonego z jednostką akwizycyjną, modułu pomiarów analogowych 

połączonego z jednostką akwizycyjną i równoległym układem 3 czujników ciśnienia 

wykonane przez Enamor dla 2 czynników roboczych – powietrza i wody, potwierdziły 

poprawność działania zastosowanego układu pomiarowego, stabilność działania układów i 

powtarzalność pomiarów.   

Badania wykazały niewłaściwy pomiar czujnika 2, wynikający z wady produktu. 
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Przetworniki A/C ADS1110A0IDBVT oraz MCP3425 pozwalają na programowe 

ustawieni szybkości próbkowania w zakresie 15 – 240 S/s. Odbywa się to kosztem 

rozdzielczości przetwornika A/C. 

W przypadku potrzeby uzyskania wyższej częstotliwości próbkowania, wystarczy 

zastosować przetworniki analogowo-cyfrowe charakteryzujące się większą szybkością 

próbkowania. 

Podczas badań przyjęto, że 16-bitowa rozdzielczość przetwornika jest wystarczająca 

do uzyskania dostatecznej dokładności pomiaru. W razie potrzeby uzyskania większej 

dokładności pomiarów, należy zastosować przetworniki A/C o większej rozdzielczości. 

31. Wyniki badań zestawu testowego opartego na trzech 
czujnikach na akwenie otwartym w Mechelinkach 

W ramach Zadania 2.4 a przeprowadzono badania modelowe testowego zestawu 

pomiarowego opartego na 3 czujnikach w warunkach laboratoryjnych na stanowisku 

badawczym na akwenie otwartym. W ramach tego zadania Enamor wykonał pomiary 

podczas badań modelowych na stacjonarnym stanowisku badawczym, na akwenie otwartym, 

UMG wykonał analizy danych pomiarowych oraz opracował wnioski z badań, ZMPG S.A. 

przygotował stanowisko badawcze w Porcie Gdynia. 

W celu stwierdzenia poprawności działania układu pomiarowego, skontrolowania 

stabilności działania układów, powtarzalności pomiarów, wyznaczenia zależności ciśnienia 

od prędkości przepływu wykonano pomiary ciśnienia statycznego. Po sprawdzeniu 

poprawności układu elektronicznego przez Enamor w warunkach laboratoryjnych w powietrzu 

i w wodzie, odstąpiono od zlecenia badań modułu pomiarowego w basenie holowniczym, 

dzięki czemu ograniczono koszty usług zewnętrznych. Podobnie jak w Zadaniu 2.3 

doświadczenie UMG w zakresie prowadzenia badań i możliwych do uzyskania wyników w 

basenie holowniczym pozwoliło przygotować program badań charakterystyk czujników i 

opracować funkcje prędkości przepływu w zależności od ciśnienia dynamicznego ustalonego 

na podstawie wcześniej prowadzonych badań i wzorów.  

ZMPG przygotował stanowisko badawcze przy Nabrzeżu Helskie II w Porcie Gdynia 
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Na rysunkach 9.1 - 9.3 przedstawiono układ pomiarowy przygotowany do instalacji na 

stanowisku pomiarowym w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Helskie II. 

 

 

 

Rys. 7.1 Układ pomiarowy przygotowany do instalacji. 

 

 

Rys. 9.2. Listwa montażowa z zainstalowanym czujnikiem ciśnienia. 

31.1. Pomiar referencyjny 

 

Przebiegi czasowe ciśnień dla pomiaru referencyjnego przedstawiają wartości 

ciśnień pomierzone w powietrzu. Pomiar umożliwił obliczenie ciśnienia średniego 

zmierzonego przez każdy z czujników oraz wariancję i odchylenie standardowe. Przebiegi 

czasowe przedstawiono na rysunku 2.1. 
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Tabela 9.1. Wyniki pomiarów ciśnienia w powietrzu za pomocą zestawu testowego  

opartego na 3 czujnikach – pomiar referencyjny 

Nr pom. t [s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

pref 

[kPa] 
2  

pref 

[kPa] 
2  

pref 

[kPa] 
2  

Pomiar 

referencyjny 
3000 0,20 0,53 0,73 

-

0,06 
5,25 2,29 

-

0,01 
0,50 0,70 

31.2. Pomiar ciśnienia przy pomoście w Mechelinkach 

Na rysunkach 9.2 – 9.8 przedstawiono przebiegi czasowe ciśnień pomierzonych za 

pomocą zestawu testowego dla trzech konfiguracji – położenia czujników względem 

swobodnej powierzchni wody, na głębokościach około 2 m i 3 m. W każdym przypadku jeden 

z czujników był umieszczony w powietrzu. 
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Rys. 9.2. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 2, 3, 1, czujniki 3 

i 1 zanurzone w wodzie 

 

 

Rys. 9.3. Pomiar 2 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 2, 1, 3, czujniki 1 

i 3 zanurzone w wodzie 
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Rys. 9.4. Pomiar 3 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 1, 2, 3, czujniki 2 

i 3 zanurzone w wodzie 

 

 

 

Rys. 9.5. Pomiar 4 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 1, 3, 2, czujniki 3 

i 2 zanurzone w wodzie 
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Rys. 9.6. Pomiar 5 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 3, 1, 2, czujniki 1 

i 2 zanurzone w wodzie 

 

 

Rys. 9.7. Pomiar 6 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 3, 2, 1, czujniki 2 

i 1 zanurzone w wodzie 
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W tabeli 9.2 przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia za pomocą zestawu testowego 

dla 6 konfiguracji czujników: ciśnienie średnie, wariancję i odchylenie standardowe. 

 

Tabela 2.2. Wyniki pomiarów ciśnienia w wodzie za pomocą zestawu testowego  

opartego na 3 czujnikach  

Nr 

pom. 

Konfiguracja 

czujników 
t [s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

p 

[kPa] 
2  

p 

[kPa] 
2  

p 

[kPa] 
2  

1 
2, 3, 1 

czujniki 3 i 1 
zanurzone 

1200 17,98 0,86 0,93 -0,07 14,34 3,79 7,49 0,84 0,92 

2 
2, 1, 3 

czujniki 1 i 3 
zanurzone 

1200 8,14 0,83 0,91 0,04 13,45 3,67 18,11 0,79 0,89 

3 
1, 2, 3 

czujniki 2 i 3 
zanurzone 

1200 0,19 0,80 0,89 8,09 13,67 3,70 18,33 0,81 0,90 

4 
1, 3, 2 

czujniki 3 i 2 
zanurzone 

1200 0,20 0,76 0,87 17,76 13,05 3,61 7,99 0,81 0,90 

5 
3, 1, 2 

czujniki 1 i 2 
zanurzone 

1200 8,39 0,82 0,91 18,08 12,37 3,52 0,07 0,72 0,85 

6 
3, 2, 1 

czujniki 2 i 1 
zanurzone 

1200 18,26 0,91 0,95 8,28 14,77 3,84 0,02 0,82 0,91 

 

32. Wyniki badań zestawu testowego opartego na trzech 
czujnikach na akwenie otwartym przy Nabrzeżu Helskie II 
w Porcie Gdynia 

32.1. Pomiar referencyjny 

Przebiegi czasowe ciśnień dla pomiaru referencyjnego przedstawiają wartości 

ciśnień pomierzone w powietrzu. Pomiar umożliwił obliczenie ciśnienia średniego 
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zmierzonego przez każdy z czujników oraz wariancję i odchylenie standardowe. Przebiegi 

czasowe przedstawiono na rysunku 10.1. 

W tabeli 10.1 przedstawiono ciśnienie średnie, wariancję i odchylenie standardowe 

dla pomiaru referencyjnego.  

 

Tabela 10.1. Wyniki pomiarów ciśnienia w powietrzu za pomocą zestawu testowego  

opartego na 3 czujnikach – pomiar referencyjny 

Nr pom. 
t 

[s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

pref 

[kPa] 
2  

pref 

[kPa] 
2  

pref 

[kPa] 
2  

Pomiar 

referencyjny 
 -0,05 2,42 1,56 -0,09 13,14 3,62 -0,07 2,24 1,50 
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Rys. 10.1. Przebiegi czasowe ciśnień dla trzech czujników w powietrzu - pomiar 

referencyjny 

32.2. Pomiar ciśnienia przy Nabrzeżu Helskie II 

 

Na rysunkach 10.2 – 10.8 przedstawiono przebiegi czasowe ciśnień pomierzonych 

za pomocą zestawu testowego dla trzech konfiguracji – położenia czujników względem 

swobodnej powierzchni wody, na głębokościach około 1 m, 2 m i 3 m.  
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Rys. 10.2. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 3, 2, 1  
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Rys. 10.3. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 3, 1, 2 

 

 

Rys. 10.4. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 1, 3, 2 
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Rys. 10.5. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 1, 2, 3 

 

 

Rys. 3.3. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 2, 1, 3 
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Rys. 10.6. Pomiar 1 - przebiegi czasowe ciśnień dla konfiguracji czujników: 2, 3, 1  

 

Tabela 10.2. Wyniki pomiarów ciśnienia w wodzie przy Nabrzeżu Helskie II za pomocą 

zestawu testowego opartego na 3 czujnikach  

 

Nr 

pom. 

Konfiguracja 

czujników 
t [s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

p 

[kPa] 
2  

p 

[kPa] 
2  

p 

[kPa] 
2  

1 
2, 3, 1 

czujniki 3 i 1 
zanurzone 

1200 27,99 2,31 1,52 18,00 11,52 3,39 8,20 2,17 1,47 

2 
2, 1, 3 

czujniki 1 i 3 
zanurzone 

1200 18,46 2,20 1,48 28,56 10,23 3,20 8,50 2,06 1,44 

3 
1, 2, 3 

czujniki 2 i 3 
zanurzone 

1200 8,77 2,14 1,46 28,65 10,12 3,18 18,38 2,03 1,43 

4 
1, 3, 2 

czujniki 3 i 2 
zanurzone 

1200 8,93 2,17 1,47 18,47 11,47 3,39 28,86 2,18 1,48 
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5 
3, 1, 2 

czujniki 1 i 2 
zanurzone 

1200 18,77 2,28 1,51 8,79 11,78 3,43 28,97 2,28 1,51 

6 
3, 2, 1 

czujniki 2 i 1 
zanurzone 

1200 29,12 2,42 1,56 8,86 12,31 3,51 18,74 2,33 1,52 

 

33. Wnioski z badań 

Badania układu elektronicznego zestawu testowego opartego na 3 czujnikach, 

opracowanego i zbudowanego w ramach Zadań 2.1 i 2.2, złożonego z jednostki akwizycyjnej, 

zasilacza 24 V DC, połączonego z jednostką akwizycyjną, modułu pomiarów analogowych 

połączonego z jednostką akwizycyjną i równoległym układem 3 czujników ciśnienia 

wykonane przez Enamor dla 2 czynników roboczych – powietrza i wody, potwierdziły 

poprawność działania zastosowanego układu pomiarowego, stabilność działania układów i 

powtarzalność pomiarów.   

Badania wykazały niewłaściwy pomiar czujnika 2, wynikający z wady produktu. 

 

34. Testowy zestaw pomiarowy 

34.1. Podstawowe elementy testowego zestawu pomiarowego  

Parametry techniczne elementów zestawu testowego przyjęto na podstawie wyników 

analiz przedstawionych w Raportach UMG i ZMPG z Zad. 2.1 oraz w Raporcie Enamoru z 

Zad.1.1.  

Układ elektroniczny bloku pomiarowego tworzą następujące elementy: 

- zasilacz 24 V DC połączony równolegle z jednostką akwizycyjną i modemem, 

- jednostka akwizycyjna  

- moduł pomiarów analogowych połączony z jednostką akwizycyjną 

Moduł pomiarów analogowych jest połączony z równoległym układem 3 czujników 

ciśnienia.  
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Przyjęto następujące parametry techniczne dla elementów układu elektronicznego 

zestawu testowego (tabela 2.1): 

Tab.12.1. Parametry techniczne elementów układu elektronicznego 

Element układu 

elektronicznego 

Symbol producenta 

parametry techniczne 
Liczba elementów 

zasilacz 24 V DC QUINT4-PS/1AC/24DC/5 1 

jednostka akwizycyjna NI-Crio 9031 i karta NI 9203 1 

czujnik ciśnienia 

PC-28/MR/TR/0,16% / 0÷2,5 bar 

/SG (3 m) / P 

firmy Aplisens S.A. 

3 

 

Czujnikiem wybranym do pomiaru ciśnień jest PC-28 / MR / TR / 0,16%/ 0÷2,5 bar / 

SG(3 m) / P firmy Aplisens S.A., spełniający wymagania odnośnie zakresu głębokości 

pomiarowych i przetwarzania danych. 

Na rysunku 12.1 przedstawiono wybrany czujnik ciśnienia PC-28, na rysunku 2.2 

przedstawiono wybraną jednostkę akwizycyjną, na rysunku 2.3 kartę pomiarową, a na 

rysunku 2.4 wybrany zasilacz. 

 

Rys. 133.1 Czujnik ciśnienia PC-28 
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Rys. 133.2 Jednostka akwizycyjna NI Crio 9031 

 
Rys. 133.3 Karta analogowa NI 9203 

 

Rys. 133.4 Zasilacz QUINT4-PS/1AC/24DC/5 

 

 

34.2. Schemat układu elektronicznego testowego zestawu pomiarowego  

Schemat układu elektronicznego zestawu testowego opartego na 3 czujnikach 

przedstawiono na rysunku 2.5. 
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Rys. 33.5 Schemat testowego zestawu pomiarowego 

35. Zalecenia eksploatacyjne dla testowanych elementów 
systemu 

W testowanym układzie elementy pomiarowe (czujniki ciśnienia) mają określoną 

długość przewodu (3 metry), co ogranicza możliwość uszkodzenia ich, przy założeniu, że 

woda w zbiorniku nie podlega dodatkowemu ciśnieniu. Maksymalne dopuszczalne 

przeciążenie (bez histerezy) wynosi 100 kPa i jest wartością wystarczającą do bezpiecznego 

przeprowadzenia testów laboratoryjnych.  

Pozostałe elementy układu nie mogą ulec zamoczeniu. Zakres temperatur, w jakich 

może pracować system testowy wynosi -20°C do 70°C.  

36. Badania układu elektronicznego 

Badania układu elektronicznego zestawu testowego opartego na 3 czujnikach, 

opracowanego i zbudowanego w ramach Zadań 2.1 i 2.2, złożonego z jednostki akwizycyjnej, 

zasilacza 24 V DC, połączonego z jednostką akwizycyjną, modułu pomiarów analogowych 

połączonego z jednostką akwizycyjną i równoległym układem 3 czujników ciśnienia, 

wykonano w celu stwierdzenia poprawności działania zastosowanego układu pomiarowego, 

skontrolowania stabilności działania układów i powtarzalności pomiarów. Badanie 

przeprowadzono kilkukrotnie, dla 2 czynników roboczych – powietrza i wody. 

36.1. Opis modułu testowego 
Moduł testowy składa się z 3 czujników umieszczonych w uchwytach na ceowniku. 

Każdy czujnik ma przewód pomiarowy o długości 3 metrów. Czujniki są podłączone do 

komputera przemysłowego, zbierającego pomiary w częstotliwości nie mniejszej niż 10 Hz. 

Pliki ze zmierzonymi wartościami są zapisywane do pamięci zewnętrznej. Format nazw 
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plików zawiera czas UTC, numer identyfikacyjny ustawienia - kolejność czujników oraz numer 

porządkowy pomiaru, w przypadku kilku pomiarów w danym ustawieniu.  

System został przygotowany do testów czujników w powyżej opisanej konfiguracji. 

Po podłączeniu czujników do systemu akwizycji oraz podłączeniu zasilania jest on gotowy do 

przeprowadzenia testów. Program uruchomiony na jednostce akwizycyjnej rozpoczyna pracę 

po uruchomieniu za pomocą przycisków zwizualizowanych w programie uruchamianym na 

laptopie.  

36.2. Założenia i program badań 
Przy prowadzeniu badań modułu testowego przyjęto następujące założenia: 

1. Pomiary przeprowadzane są w dwóch środowiskach:  

- suchym - w powietrzu,  

- mokrym - w wodzie.  

2. Dane są zbierane „jednocześnie” ze wszystkich czujników. 

3.  Przyjęto następujące scenariusze badań zestawu testowego: 

- testowanie w pomieszczeniu przy ciśnieniu atmosferycznym, 

- testowanie w zbiorniku, gdy jeden czujnik jest zanurzony, 

- testowanie w zbiorniku, gdy dwa czujniki są zanurzone. 

 

Przed rozpoczęciem pomiaru według przyjętego scenariusza, przez 5 minut 

dokonywany jest pomiar referencyjny w powietrzu pref, bez zanurzenia zestawu.  

Czas pomiaru dla jednego scenariusza testowego wynosi co najmniej 20 minut. Po 

zebraniu pomiarów zmieniana jest kolejność czujników w zestawie testowym i pomiar jest 

powtarzany. Dla każdego scenariusza rejestrowane są 3 przebiegi.  

 

Kolejność czujników jest zmieniana 3 krotnie tak, aby każdy czujnik przeszedł 

procedurę testową na każdej pozycji w zestawie oraz wrócił na swoją początkową pozycję.  

 

Mierzone i rejestrowane są następujące parametry (tabela 2.1): 

- czas wykonania pomiaru dla każdego czujnika t [ms], 

- natężenie prądu I [A],  

- przeliczona wartość ciśnienia: przebiegi czasowe, wartość średnia p [Pa], 

- wariancja 2, 
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- odchylenie standardowe . 

37. Pomiary 

Pomiary ciśnienia za pomocą zestawu testowego opartego na 3 czujnikach 

przeprowadzono w zbiorniku testowym. Konstrukcja testowa podczas badań została 

odpowiednio dociążona, by nie przemieszczała się w wodzie w trakcie przeprowadzania 

próby.   

 

Zestaw testowy przygotowany do pomiarów przedstawiono na rysunku 3.1. 

 

Rys. 15.1. Zestaw testowy oparty na 3 czujnikach 

37.1. Pomiary ciśnienia w zbiorniku testowym 
W tabeli 3.1 przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia za pomocą zestawu testowego 

opartego na 3 czujnikach w zbiorniku testowym.  

 

Tabela15.1. Wyniki pomiarów ciśnienia za pomocą zestawu testowego  

opartego na 3 czujnikach 

Nr pom. 

Klejność 

czujnikó

w 

t [s] 

Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 

pref 

[kPa

] 

2  

pref 

[kPa

] 

2  

pref 

[kPa

] 

2  
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Pomiar 

referencyjn

y 

1, 2, 3 300 
-

0,12 

1,1

3 

1,0

6 

-

0,25 

20,0

5 

4,4

8 

-

0,22 

1,1

2 

1,0

6 

1 
1, 2, 3 

czujnik 3 
zanurzony 

120

0 

-
0,02 

2,4
2 

1,5
5 

-
0,19 

48,3
0 

6,9
5 

6,87 
2,4
6 

1,5
7 

2 
1, 3, 2  

czujnik 2 
zanurzony 

120

0 
0,03 

2,0
8 

1,4
4 

6,84 
37,4
5 

6,1
2 

-
0,04 

2,0
6 

1,4
3 

3 
2, 3,1  

czujnik 1 
zanurzony 

120

0 
7,05 

2,0
8 

1,4
4 

-
0,08 

39,6
0 

6,2
9 

-
0,02 

2,0
8 

1,4
4 

 

38. Wnioski z badań zestawu testowego 

W nocie katalogowej czujników znajdują się podstawowe informacje o parametrach 

metrologicznych. Dla badanego modelu czujników ciśnienia parametry te mają następujące 

wartości: 

- dopuszczalne przeciążenie (powtarzalne bez histerezy) – 10 barów, 

- przeciążenie uszkadzające – 20 barów, 

- błąd podstawowy - 0,16%, 

- stabilność długoczasowa – 0,1%/rok, 

- błąd temperaturowy – typowo 0,2%/10°C, maksymalnie 0,3%/10°C, 

- histereza i powtarzalność – 0,05%, 

- zakres temperatur kompensacji od -10 do +80°C. 

Na rysunku 4.1 przedstawiono schemat kart analogowych ze sposobem podłączenia 

kolejnych elementów do karty pomiarowej znajdujący się w instrukcji producenta. 
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Rys. 15.2. Sposób podłączenia elementów oraz budowa przetwornika w karcie analogowej 

 

W przypadku kart pomiarowych typowy błąd odczytu to według producenta około +- 

0,04% natomiast błąd offsetu to +-0,02%. Czas ustalania wartości w karcie pomiarowej to ok. 

5 µs. Czas konwersji to także około 5 µs.  

Odpytywanie kolejnych kanałów karty analogowej następuje więc bardzo szybko i na 

potrzeby testów z częstotliwością pomiaru równą 10 Hz można przyjąć, że wszystkie 3 

pomiary odbywają się w tym samym czasie. 

Układ został podłączony zgodnie z dokumentacją. Poszczególne czujniki zostały 

podłączone do kolejnych kanałów karty analogowej, masa dla wszystkich czujników jest 

wspólna.  

Podczas próby pomiary z czujnika 2 były mocno „rozrzucone” w stosunku do 

czujników 1 i 3. 

Zmieniając pozycje czujników, a także zmieniając kanał karty wykluczono wpływ toru 

pomiarowego i niekorzystną instalację danego czujnika. Błąd tego typu wynika 

prawdopodobnie z konstrukcji danej sztuki czujnika. Ze względu na zamkniętą konstrukcję 

samego czujnika niemożliwe jest stwierdzenie dokładnej przyczyny takich pomiarów, ale 

zaburzenie pomiaru leży po stronie czujnika. Odczyty z pozostałych czujników są bardziej 

skupione.  

 

Tabela 15.1. Wyniki badań zestawu testowego opartego na 3 czujnikach 
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Parametr 
Średnia wartość parametru 

dla 3 czujników w wodzie 

Średnia wartość parametru 

dla 3 czujników w powietrzu 

Zakres mierzonego 

ciśnienia 
2.438889 do 39.182 kPa 0 do 13,4682 kPa 

Zakres pomiarowy czujnika  0 do 250 kPa 0 do 250 kPa 

Dokładność pomiaru 0,16% 0,16% 

Odchyłka synchronizacji  

dla całego systemu 
30 µs 30 µs 

Częstotliwość pomiarów 10 Hz 10 Hz 

Częstotliwość próbkowania 

sygnału z czujników 

ciśnienia 

10 Hz 10 Hz 

Błąd kwantowania  0,06103 kPa 0,06103 kPa 

Odchylenie standardowe 

pomiaru 
0,8433% 0,8902% 

 

 

W ramach Zadania 3.1 zbudowany został model funkcjonalny modułu pomiarowego 

dla wybranego nabrzeża. Budowa modelu miała na celu potwierdzenie charakterystyk 

modułu pomiarowego przewidywanych w Etapie 2, wprowadzenie ewentualnych poprawek i 

strojenie. W projekcie przewidziano możliwość wykonania 3 iteracji w celu osiągnięcia 

pożądanych charakterystyk modułu pomiarowego. Umożliwiło to obniżenie kosztów budowy 

prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna. 
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39. Konfiguracja elementów modelu dla wybranych 
konstrukcji nabrzeży 

39.1. Wybór miejsca instalacji modelu funkcjonalnego  

Miejsce instalacji modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego wybrano wspólnie z 

ZMPG w rejonie terminalu promowego na Nabrzeżu Helskim II. O wyborze tego nabrzeża 

zadecydowała możliwość uzyskania powtarzalnych pomiarów strumieni zaśrubowych w 

krótkim czasie.  

Statki podchodzące do Nabrzeża Helskie II są to promy o długości 175 m, zanurzeniu 

maksymalnym 6,8 m, minimalnym 6,2 m i mocy napędu głównego 2 x 20000 kW zawijają do 

Portu Gdynia kilka razy w tygodniu. Wejście i wyjście promu odbywa się zwykle tego samego 

dnia o określonej godzinie. 

Nabrzeże Helskie II jest nabrzeżem typu zamkniętego, ze ścianką szczelną wykonaną 

z grodzic Larssena. Stalowa konstrukcja ścianki umożliwia przyspawanie elementów 

konstrukcji modułu pomiarowego bezpośrednio do grodzic.  

Terminal ma kształt litery L. Przy końcu nabrzeża Helskiego II znajduje się usytuowane 

prostopadłe do niego Nabrzeże Zamykające i rampa portowa z pomostem MacBridge’a o 

regulowanej wysokości.  

Zamknięta konstrukcja ścianki nabrzeża Zamykającego powoduje, że największe 

prędkości strumieni zaśrubowych występują na styku obu nabrzeży i na dnie przy ściance 

nabrzeża Zmykającego w odległości od Nabrzeża Helskiego II zbliżonej do położenia 

zewnętrznej śruby napędowej statku oraz w rejonie pędników statku.  

Na ściance największe ciśnienia są przewidywane blisko rampy i w rejonie pędników. 

Na rysunku 1.1 i 1.2  przedstawiono rozkład prędkości przy ściance nabrzeża podczas 

odchodzenia od nabrzeża przy nastawach wolno naprzód / wolno wstecz, śruba od strony 

nabrzeża pracuje wolno wstecz, odpowiednio w 5 i 7 sekundzie pracy pędników. W 

pierwszym przypadku nie uwzględniono wpływu swobodnej powierzchni wody, w drugim 

przypadku statek umieszczono w odległości połowy długości statku od Nabrzeża 

Zamykającego (Raport UMG z Zad.1.3). 

. 
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Rys. 1.1. Rozkład prędkości przy ściance nabrzeża, skala prędkości 1:4. 

 

 

Rys. 1.2. Rozkład prędkości przy ściance nabrzeża, skala rzeczywista 

 

W obu przypadkach prędkości maksymalne przy ściance nabrzeża osiągają około 4 

m/s. 

Strumienie zaśrubowe podczas zwykłej eksploatacji, gdy kapitan statku nie 

przekracza nastaw odpowiadających 0,25 CN, prędkości strumieni zaśrubowych nie 

przekraczają 1 m/s -1,5 m/s, a ciśnienia nie przekraczają 15 - 20 mbarów (1,5 -2 kPa) 

(rysunek 1.3) (Raport UMG z Zad.1.3 i Raport UMG z Zad. 2.3 a).  
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Rys. 1.3. Zależność ciśnienia od prędkości przepływu 

39.2. Konfiguracja elementów modelu funkcjonalnego 

Elementy modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego stanowią: moduły pomiarów 

analogowych połączone równolegle z jednostką akwizycyjną, zasilacz 24 V DC połączony 

równolegle z jednostką akwizycyjną i modemem. Jednostka akwizycyjna i modem 

współpracują poprzez łącze ETHERNET,  

W pierwszej iteracji przyjęto, 4 moduły pomiarów analogowych, z których każdy jest 

połączony z równoległym układem 6 czujników ciśnienia.  

Przyjęto rozmieszczenie czujników w miejscach występowania największych ciśnień 

na nabrzeżu – w pobliżu rampy oraz w rejonie pędników, które w momencie zacumowania 

statku znajdują się w odległości 15 m, od ścianki nabrzeża Zamykającego.  

Czujnik położony najbliżej powierzchni wody powinien się znajdować na głębokości, 

co najmniej 3 m ze względu na możliwość jego uszkodzenia przez krę w sezonie zimowym. 

Przyjęto głębokości pomiaru równe: 3 m, 5 m, 7 m i 9 m (rysunek 1.4).  
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Rys. 1.4. Pionowe położenie czujników na ściance Nabrzeża Helskie II.  
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Głębokości dobrano na podstawie symulacji CFD obrazu opływu statku oraz 

wcześniejszych pomiarów ciśnień w pobliżu rampy (Raport UMG z Zad.1.1 i Raport UMG z 

Zad. 1.3).  

Na rysunku konstrukcyjnym ścianki nabrzeża Helskie II (rysunek 1.4) położenie 

czujników zaznaczono przyjmując projektową głębokość techniczną przy nabrzeżu równą -

10 m. Uwzględniono dwie dodatkowe głębokości (-6 m i -8 m), które można uwzględnić w 

przypadku zwiększenia liczby czujników na wybranych pionach i ewentualnej konieczności 

usunięcia czujnika na głębokości -9 m ze względu na występującą warstwę osadów dennych, 

zaburzających jego wskazania. 

Czujniki rozmieszczono wzdłuż ścianki na długości 18 m od rampy Nabrzeża 

Zamykającego poza płaszczyznę śrub. W pierwszej iteracji przyjęto 6 pionów pomiarowych z 

4 czujnikami. Pierwszy pion umieszczono przy ściance rampy, następne w odległości 10 m 

12 m, 14 m, 16 m i 18 m od rampy.  

Położenia czujników na ściance zaznaczono na schemacie (rysunek 12.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1.5. Rozmieszczenie czujników na ściance Nabrzeża Helskie II,  

 

Biorąc po uwagę zanurzenie promu równe 6,80 m, ponieważ wchodzi i wychodzi on z 

portu w stanie załadowanym, średnicę śruby równą 5.10 m, głębokość techniczną wahającą 

się od -9.50 do -11,50 m, oś śruby może się znajdować na głębokościach -3,50 m do -5,50 

m, licząc od projektowej głębokości technicznej równej zero.  

9 m 
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Przyjęte w pierwszej iteracji rozmieszczenie czujników obejmuje zakres największych 

ciśnień, jakie mogą pojawić się w wyżej wymienionych warunkach. Uwzględniono także 

wzdłużne przemieszczenie obszaru największych ciśnień podczas odchodzenia statku od 

nabrzeża umieszczając dwa piony pomiarowe przed płaszczyzną śrub.  

40. Opracowanie modeli obliczeniowych 

40.1. Model wyznaczania położenia czujników na ściance nabrzeża 

Schematy modeli obliczeniowych do wyznaczania położenia czujników modułu 

pomiarowego na ściance nabrzeża w celu pomiaru strumieni zaśrubowych pędników 

przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2. Schemat wyznaczania położenia pionów pomiarowych 

z czujnikami przedstawiono na rysunku 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys .2.1. Schemat wyznaczania położenia najwyższych czujników   
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Rys .2.2. Schemat wyznaczania położenia najniżej położonych czujników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys .2.3. Schemat wyznaczania położenia pionów pomiarowych z czujnikami  
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Czujniki położone na pionach pomiędzy najniższym i najwyższym powinny być 

umieszczone na wysokości osi śruby statku załadowanego przy projektowej głębokości 

technicznej, oraz na wysokości równej wysokości osi śruby +/- maksymalna zmiana poziomu 

wody. 

W przypadku pomiaru strumieni zaśrubowych sterów strumieniowych piony 

pomiarowe powinny być umieszczone w osi steru strumieniowego oraz w odległości połowy 

średnicy tunelu steru strumieniowego w kierunku dziobu i rufy, dodatkowy pion pomiarowy w 

odległości średnicy tunelu steru w kierunku dziobu.  

40.2. Model obliczeniowy do wyznaczania zależności prędkości przepływu od 
ciśnienia 

Czujniki wskazują ciśnienia dynamiczne tuż przy ściance. Ciśnienie spiętrzenia w 

miejscu, gdzie strumień zaśrubowy uderza o ściankę nabrzeża, obliczone z równania 

Bernoulliego (dla płynu idealnego) wynosi (2.1): 

 

𝑝𝑑 = 0,5 ∙ ρ ∙ 𝑣2                                                      (2.1) 

 

Po uwzględnieniu lepkości wody otrzymujemy wartości ciśnienia niewiele różniące się 

dla małych prędkości i o około 2% większe przy prędkościach przepływu powyżej 5 m/s 

(rysunek 1.3).  

W miejscach gdzie strumień zaśrubowy pędników lub sterów strumieniowych rozpływa 

się wzdłuż ścianki ciśnienia przyjmują wartości ujemne. 

41. Testy modelu funkcjonalnego 

W ramach Zadania 3.2 przeprowadzono testy modelu funkcjonalnego modułu 

pomiarowego w warunkach laboratoryjnych. Model funkcjonalny modułu pomiarowego 

zbudowany w ramach zadania 3.1 przed instalacją na wybranym stanowisku pomiarowym na 

nabrzeżu portowym został przetestowany w warunkach laboratoryjnych. Umożliwiało to 
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wstępne strojenie elementów modułu i wprowadzenie ewentualnych poprawek przed jego 

instalacją na stanowisku laboratoryjnym w porcie.  

W projekcie przewidziano możliwość wykonania 3 iteracji w celu osiągnięcia 

pożądanych charakterystyk modułu pomiarowego. Umożliwiło to obniżenie kosztów budowy 

prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania 

statków. W ramach wykonano testy modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego w 

warunkach laboratoryjnych, które obejmowały sprawdzenie właściwej współpracy wszystkich 

elementów modułu pomiarowego oraz ocenę podstawowych parametrów pracy modułu w 

tym czasu próbkowania i dokładności pomiarów ciśnienia. 

41.1. Opis modelu funkcjonalnego 

Model funkcjonalny składa się z dwóch głównych komponentów – zestawu pomiarowego oraz 

konstrukcji wsporczej. Obiektem testów laboratoryjnych jest część pomiarowa, składająca się 

z układu 12 czujników ciśnienia, jednostki akwizycyjnej z kartami pomiarowymi oraz 

rozdzielnica. Wewnątrz rozdzielnicy znajduje się układ zasilania, zabezpieczenia 

przeciążeniowe, wentylator oraz grzejnik do utrzymania prawidłowych parametrów pracy 

części pomiarowej oraz termostat i higrostat do sprawdzenia parametrów pracy. Konstrukcja 

wsporcza ze względu na charakter zastosowania nie mogła być poddana badaniom 

laboratoryjnym – fizycznie są to elementy metalowe, które mają zostać zainstalowane na 

nabrzeżu. 

41.2. Opis programu 

Program zbierający i przetwarzający dane został przygotowany dla jednostki National 

Instruments cRIO w środowisku LabView. Oprogramowanie zostało podzielone na kilka 

bloków działających niezależnie względem siebie. Podstawowy blok działa synchronicznie 

próbkując dane z częstotliwością 20Hz, przetwarzając dane analogowe na cyfrowe i 

uśredniając wartości za pomocą średniej kroczącej z ostatnich 10 próbek. Inny blok realizuje 

funkcję okresowej zmiany wartości bazowej, jeśli wartości ciśnienia nie zmieniały się znacznie 

w ostatnim czasie. W takim wypadku wartości z ostatnich 5 minut są uśredniane i ustawiane 

jako wartość podstawowa. Mierzone wartości są następnie odejmowane od bazy 

wyznaczonej w poprzednim etapie. Każdy rekord składa się ze stempla czasowego, wartości 
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ciśnienia bezwzględnego oraz różnicy pomiędzy ciśnieniem absolutnym a ostatnio 

wyznaczoną bazą. Kolejny blok realizuje funkcję zapisu danych do pliku. Dane są zapisywane 

w pliku umieszczonym na karcie SD. 

41.3. Opis testów 

Działanie układu pomiarowego zostało sprawdzone podczas testów w biurze. Testy 

podzielono na dwie części – sprawdzenie poprawności działania czujników ciśnienia i 

programu przetwarzającego dane oraz na sprawdzenie poprawności działania elementów 

zasilania i utrzymania poprawnych warunków pracy. 

Podczas sprawdzania układu pomiarowego podłączono 12 czujników ciśnienia równolegle 

do kart pomiarowych urządzenia akwizycyjnego, zgodnie z poniższym schematem. 

 
 

 
Rysunek 3.1 Uproszczony schemat połączeń układu pomiarowego 

Wszystkie czujniki posiadają kapilarę, która pozwala na pomiary ciśnienia bezpośredniego. 

Czujniki podczas testów laboratoryjnych ułożono na płaskiej powierzchni i odkręcono zatyczki 

membran pomiarowych. Następnie włączono zasilanie układu. Wykorzystując środowisko 

LabView uruchomiono przygotowany wcześniej program do wykonywania pomiarów. Każdy 

test trwał 5 minut. Podczas testów sprawdzano wpływ liczby uśrednianych próbek na 
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otrzymywane wyniki, stabilność pomiarów, a także poprawność parametrów działania, aby 

stwierdzić ewentualne uszkodzenia czujników.  

Drugim etapem testów było sprawdzenie poprawności działania układu zasilania i utrzymania 

warunków pracy. W tym celu do przygotowanej rozdzielnicy podłączono zasilanie sieciowe. 

Następnie przełączono wyłącznik główny i sprawdzono napięcie na złączach zasilanych 

urządzeń. Kolejnym testem było przełączenie włączników wentylatora oraz nagrzewnicy i 

sprawdzenie ich zasilania. Następnymi elementami podlegającymi testom był termostat i 

higrometr. W tym wypadku testowano je przez sprawdzenie poprawności zasilania układu 

oraz zmianę nastaw, tak aby wymusić działanie sterowanych elementów. Poniżej 

przedstawiono schemat podłączenia wentylatora i nagrzewnicy. 

 
Rysunek 3.2 Uproszczony schemat połączeń elektrycznych układu utrzymania warunków 

pracy 

41.4. Podsumowanie testów 

Testy modelu funkcjonalnego zostały zakończone pomyślnie. Wyniki z testów układu 

pomiarowego wykazały, że wszystkie czujniki mają poprawne parametry pomiarowe 
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(stwierdzono brak uszkodzeń). Ciśnienie mierzone przez czujniki jest ciśnieniem 

atmosferycznym, więc wskazanie bezpośrednie powinno mieć możliwe niską wartość. Skala 

pomiarowa czujników wynosi od 0 do 250kPa z dopuszczalnym błędem podstawowym 

wynoszącym 0,16%. Możliwe są także niewielkie wartości ujemne. Na wykresie poniżej 

przedstawiono przebieg wartości prądu z testowanych czujników w ciągu 5 minut. 

  
 
Jak widać, na wykresie wartości są skupione i nie ma znacznej odchyłki od wartości 4mA. Na 

żadnym czujniku nie zarejestrowano różnicy większej niż dopuszczalna. Podczas badań 

stwierdzono, że liczbą pomiarów do uśrednienia będzie 10. Liczba ta będzie 

satysfakcjonująca ze względów dokładności pomiarów i spełni wymagania projektowe. W ten 

sposób każdy wynik jest niezależny od poprzedniego co 2Hz. Wartość średnia z okresu 5 

minutowego odniesiona do wartości referencyjnej z 1 minuty wskazuje, że pomiary z 

wszystkich czujników są stałe (różnica od średniej jest niższa niż 0.16% zakresu 

pomiarowego – wynosi 0.182368 kPa).  

Wyniki testu układu zasilania i utrzymania warunków pracy także zakończono 

sukcesem. W każdym punkcie pomiarowym potwierdzono poprawność zasilania. Po 

włączeniu zasilania potwierdzono poprawność działania nagrzewnicy i wentylatora, a 

następnie przystąpiono do sprawdzenia załączania poszczególnych urządzeń na podstawie 

mierzonych warunków pracy za pomocą termostatu i higrostatu. Do sprawdzenia warunków 

zewnętrznych wykorzystano stację pogodową znajdującą się w tym samym pomieszczeniu 

co rozdzielnica. Stwierdzono temperaturę zewnętrzną 22.5°C oraz wilgotność na poziomie 

62%. Najpierw zmieniono nastawę termostatu na 25°C. W efekcie włączyła się nagrzewnica, 

aby podnieść temperaturę. Następnie zmieniono nastawę na 20°C. Efektem było wyłączenie 

nagrzewnicy i włączenie wentylatora. Następnie ustawiono termostat na temperaturę 22 

stopni i zmieniono nastawę higrometru na 55%. To spowodowało ponowne włączenie 

nagrzewnicy, aby zmniejszyć wilgotność. W ten sposób potwierdzono działanie modelu 
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funkcjonalnego w zakresie układu pomiarowego oraz układu zasilania i utrzymania warunków 

pracy 

 

 

W ramach Zadania 3.3 a wykonano montaż modelu funkcjonalnego modułu 

pomiarowego na ściance wybranego nabrzeża i przeprowadzono badania modelowe modułu 

pomiarowego. W ramach tego zadania wykonano badania modelowe w celu oceny 

poprawności działania modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego zbudowanego w Zad. 

3.1, wykonano analizy danych pomiarowych i opracowano wnioski z badań oraz zbudowano 

stanowisko pomiarowe na nabrzeżu. 

Miejsce instalacji modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego wybrano wspólnie, w 

rejonie terminalu promowego na Nabrzeżu Helskim II.  

42. Badania modelu funkcjonalnego modułu pomiarowego 
na wybranym nabrzeżu  

42.1. Program badań 

Program badań obejmował sprawdzenie podstawowych parametrów systemu w 

warunkach akwenu otwartego przy Nabrzeżu Helskie II w Porcie Gdynia.  Sprawdzono 

poprawność dwuetapowej procedury pomiarowej obejmującej kalibrację czujników w celu 

kompensacji ciśnienia statycznego wynikającego z głębokości zamocowania czujników i 

występujących zakłóceń oraz pomiar w zawężonym zakresie pomiarowym ciśnienia 

dynamicznego. Testowane parametry obejmowały: 

- zakres mierzonego ciśnienia, 

o statycznego, wynikającego z głębokości zanurzenia, 

o dynamicznego - strumieni zaśrubowych statku, 

- minimalna wartość ciśnienia rozpoznawalna przez układ pomiarowy, wynikająca z 

jednego poziomu przetwornika analogowo-cyfrowego,  
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- dokładność pomiaru - przy określaniu dokładności pomiaru określono dokładność 

przetwornika z uwzględnieniem szumu wzmacniacza w odniesieniu do zakresu 

pomiarowego w stanie pomiarów dynamicznych, 

o odchyłka synchronizacji dla całego systemu. 

W ramach Zadania 3.4 opublikowano 2 artykuły – w tym jeden indeksowany na liście A za 35 

punktów, dugi na liście B za 14 punktów. Wygłoszono dwie prezentacje na konferencjach 

międzynarodowych.  

43. Prezentacja artykułu na Międzynarodowej Konferencji 
KONES'2018 

Na rysunku 5.1 przedstawiono poster prezentowany na Międzynarodowej Konferencji 

KONES'2018, która odbyła się w Wiśle w dniach 24 -27.10.2018 r. Artykuł pt. Manoeuvring 

characteristics of the push train with an auxiliary steering device, Journal of KONES 

Powertrain and Transport 2/25/2018, 17-14 zamieszczono w Załączniku. 

 
 

Rys. 5.1. Poster przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji KONES'2018 
 
 



 

str. 141 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

 
 

44. Opracowanie artykułu na Międzynarodową Konferencję 
TransNav'2019 

Na rysunku 6.1 przedstwiono fragment prezentacji wygłoszonej na Międzynarodowej 

Konferencji TransNav'2019 pt: Innovative Project of Propellers and Thrusters Jet Loads 

during Ship Berthing Monitoring System, autorzy T. Abramowicz-Gerigk , Z. Burciu 

(Uniwersytet Moski), Ł.  Hapke (Enamor Ltd.), która odbędzie się w czerwcu 2019 – koszty 

udziału w konferencji zostaną uwzględnione po konferencji, w czerwcu 2019.Publikacja 

ukaże się w czasopiśmie Journal of TransNav indeksowanym na WOS. 
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Rys. 6.1. Fragment prezentacji  przedstawionej na Międzynarodowej Konferencji 
TransNav'2019 
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45. Publikacja artykułu  

Artykuł pt: Full scale measurements of pressure field induced on the quay wall by bow 

thrusters – indirect method for seabed velocities monitoring, przygotowany przez autorów: 

Abramowicz-Gerigk, T. Burciu, Z. Górski, W. Reichel M. opublikowano w czasopiśmie Ocean 

Engineering 162/2018, 150-160 indeksowanym na liście A (35 punktów). Artykuł 

zamieszczono w zamieszczono w Załączniku. 

 

46. Prototyp systemu 

W ramach Etapu 4  opracowano prototyp systemu przesyłania i akwizycji danych oraz 

systemu alarmowania zainstalowano system na nabrzeżu i przeprowadzono pomiary. 

47. Opis systemu przesyłania i akwizycji danych oraz systemu 
alarmowania. 

Pomiary zbierane przez układ pomiarowy były zapisywane na karcie SD. Celem 

systemu przesyłania i akwizycji danych jest transport danych do zdalnego urządzenia bez 

ingerencji ludzkiej oraz bezprzewodowo. Dane powinny być dostępne możliwie szybko do 

analizy w biurze, bez konieczności kopiowania ich z karty SD z urządzenia na nabrzeżu. 

Drugim celem jest automatyczna analiza sygnału, tak aby uzyskać informację o 

przekroczeniu wartości dopuszczalnej i poinformowanie użytkownika bez konieczności 

angażowania ludzi do przeglądania wartości. Trzecim celem jest utworzenie interfejsu 

użytkownika, na którym zostaną przedstawione zebrane dane oraz wyniki automatycznej 

analizy. 

Przesyłanie danych 

W kontekście przesyłania danych do zdalnego urządzenia przyjęto, że wykorzystane 

zostanie połączenie bezprzewodowe GPRS z użyciem modemu GPRS z kartą SIM. Modem 

Moxa OnCell G3150-HSPA (przedstawiony na rysunku 1) został dołączony do rozdzielnicy i 

połączony przewodem CAT6 z jednostką akwizycyjną (przedstawione na rysunku 2). 
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Rysunek 2.3 Moxa OnCell G3150-HSPA 

 
Rysunek 2.4 Zdjęcie wnętrza szafy zainstalowanej na nabrzeżu z zainstalowanym modemem GPRS 

Modem tego typu jest wystarczający pod względem prędkości transmisji danych, a 

dopuszczalne parametry pracy spełniają wymagania projektowe. Za pomocą modemu 

jednostka akwizycyjna może przesłać pakiety poprzez sieć Ethernet do zdalnego serwera. 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat tego rozwiązania. 
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Rysunek 2.3 Schemat systemu przesyłania i akwizycji danych 

Przesyłane dane są zbierane w paczki po 10 rekordów tak, aby wysyłać cyklicznie co 

5 sekund. Większa częstotliwość przesyłania jest zbędna ponieważ funkcja systemu jest 

informacyjna, a opóźnienie dostarczenia danych o 10 sekund nie jest krytyczne. Z drugiej 

strony zwiększanie częstotliwości przesyłania mogłoby prowadzić do zwiększenia kosztów 

za transfer i zwiększyć obciążenie serwera. Dane przesyłane są w formacie tablicy JSON ze 

stemplem czasowym z pomiaru, pomiarem ciśnienia bezpośredniego, różnicą między 

ciśnieniem średnim z ostatnich 5 minut i pomiarem ciśnienia bezpośredniego oraz stanem 

alarmu dla czujników. Dane wysyłane są w formie zapytania REST na określony adres dzięki 

wykorzystaniu serwera HTTP i połączenia HTTPS. Dzięki temu transportowane dane są 

zaszyfrowane i zabezpieczone przed przechwyceniem i odczytem przez osoby postronne. 

Po odebraniu tablica JSON jest dekodowana i zapisywana jako wiersze w bazie danych. W 

przypadku zerwania komunikacji dane są zapisywane do pliku umieszczonego na karcie SD. 

Po wznowieniu komunikacji zebrane dane są przesyłane na serwer.  

Wstępna analiza danych jest wykonywana po stronie jednostki akwizycyjnej, a drugi 

stopień analizy wykonywany jest po stronie serwera docelowego. Głównym elementem 

analizy danych jest stwierdzenie czy wystąpił alarm. Dane mierzone przez czujniki są 

sprawdzane pod względem przekroczenia wartości 2kPa (wartość ta została określona na 

podstawie wcześniejszej analizy wykonanej przez UMG w próbkach uśrednionych, aby 

wykluczyć chwilowy skok wartości. Jeśli średnia z 10 próbek przekracza 2kPa to znaczy, że 

wartość prędkości wody była zbyt duża i mogła prowadzić do uszkodzenia nabrzeża. W takim 

wypadku dla czujnika, który zarejestrował taką wartość, wystawiany jest alarm.  

Trzecim elementem systemu jest interfejs użytkownika. Dane wysyłane do serwera są 

zbierane w bazie danych. Interfejs pobiera dane z bazy i przedstawia je w formie graficznej. 

Pierwszym punktem interfejsu jest mapa z oznaczeniami czujników – jeśli wystąpił stan 

alarmowy to użytkownik z mapy jest w stanie odczytać na którym czujniku. Drugą formą są 
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wykresy historyczne o określonym zakresie, odświeżane w miarę przychodzenia nowych 

danych. Trzecią formą jest tabela z danymi historycznymi. Graficzne przedstawienie danych 

liczbowych upraszcza interpretację przez użytkownika. W przypadku gdy użytkownik chce 

zobaczyć surowe dane, w tabeli znajdzie każdy pomiar dokonany przez czujniki. Starsze 

dane są automatycznie archiwizowane w drugiej bazie danych. Zwiększa to niezawodność 

działania systemu, zwiększa dostępność na wypadek awarii serwera i zapewnia stabilną 

pracę przez utrzymywanie stałej ilości danych w chwilowej bazie danych. Na rysunkach 4, 5 

i 6 przedstawiono zrzuty ekranu z pierwszej wersji interfejsu, z rzeczywistymi danymi 

pomiarowymi. 

 
Rysunek 2.4 Mapa z aktualnym stanem czujników ciśnienia 
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Rysunek 2.5 Wykresy z ciśnieniem absolutnym i ciśnieniem w odniesieniu do średniej wartości z 5 minut 

 
Rysunek 2.6 Wykresy z ciśnieniem w odniesieniu do średniej wartości z 5 minut i stanem alarmów 

 
Podsumowanie 

System przesyłania i akwizycji danych oraz systemu alarmowania jest przygotowany 

we wstępnej wersji, która przeszła testy w laboratorium oraz jest gotowy do dalszego rozwoju. 

W miarę użytkowania interfejsu będzie on rozbudowywany, a na podstawie informacji od 
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użytkowników będzie zmieniany jego wygląd. Istnieje możliwość dodawania kolejnych 

urządzeń, które mogą należeć do infrastruktury nabrzeża. W przypadku, gdy dostępna jest 

stacja pogodowa lub system AIS istnieje możliwość powiązania danych z tych urządzeń oraz 

danych zbieranych w  ramach działania jednostki akwizycyjnej. Z drugiej strony istnieje także 

możliwość integracji danych od firm trzecich po stronie serwera, jak na przykład prognoza 

pogody w danym rejonie, czy informacje o rodzaju jednostki będącej w pobliżu nabrzeża. W 

przyszłości istnieje więc duży potencjał rozbudowy systemu na potrzeby kolejnej instalacji, w 

zależności od potrzeb zamawiającego portu.  

48. Przykłady pomiarów 

Na rysunku 3.1 przedstawiono podchodzenie statku do nabrzeża Helskiego II.  
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Rysunek 3.1.  Podchodzenie statku do nabrzeża Helskiego II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3.2.  Odchodzenie wzdłuż nabrzeża statku do nabrzeża Helskiego II. 
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Rysunek 3.3.  Odchodzenie równoległe statku do nabrzeża Helskiego II. 

 
 


