
mgr Lucyna KRYLA – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 

FUNKCJONOWANIE OCEANOGRAFICZNEJ BAZY DANYCH BHMW 

 

1.  Wprowadzenie 

Oceanograficzna Baza Danych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 

(OcBD MW) zajmuje centralną pozycję w Systemie Obiegu Informacji Oceanograficznej 
Marynarki Wojennej RP. OcBD posiada kluczowe znaczenie w procesie wymiany 

informacji oceanograficznej, stanowiąc główne centrum gromadzenia danych oraz 

podstawową jednostkę tworzącą produkty dotyczące warunków środowiskowych Morza 
Bałtyckiego na potrzeby sił MW.  

Utworzenie i utrzymanie OcBD należy do głównych zadań Oddziału 

Oceanograficzno-Meteorologicznego. Zgodnie z Wytycznymi Szefa BHMW nr 6/BHMW 

z dnia 30 grudnia 2003 roku do działalności służby hydrograficznej MW w 2004 roku oraz 
Wytycznymi Dowódcy COM/Zastępcy Dowódcy MW nr 352/COM z dnia 31.08.2004 

roku w sprawie oceanograficznego zabezpieczenia sił MW RP, Oddział Oceanograficzno-

Meteorologiczny Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej jest odpowiedzialny za 
prowadzenie analizy i archiwizację danych oceanograficznych, a także za udostępnianie 

danych i opracowań Ośrodkowi Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego COM celem 

wykorzystania w procesie opracowywania prognoz oceanograficzno-akustycznych. 

Poprawie organizacji obiegu danych oraz zapewnieniu efektywnego 

funkcjonowania wymiany informacji miało służyć utworzenie w roku 2004 Systemu 

Obiegu Informacji Oceanograficznej MW. Uruchomienie tego Systemu oraz zawarcie 

szeregu porozumień z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o wzajemnej wymianie 
danych hydrologicznych, spowodowały masowy napływ archiwalnych oceanograficznych 

danych źródłowych. Do pracy ze źródłowymi danymi oceanograficznymi jest wymagana 

specjalistyczna wiedza z zakresu oceanografii fizycznej i obsługi baz danych oraz 
znajomość wykorzystywanych w BHMW Systemów Informatycznych: MED, Fala 91, 

Fala 93 i Fala 95. Umiejscowienie OcBD w Systemie Obiegu Informacji Oceanograficznej 

przedstawia Rys.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 1 – System Obiegu Informacji Oceanograficznej w Marynarce Wojennej RP 

2.  Źródła danych i rodzaje danych źródłowych 

Informacje, które są dostarczane do OcBD mogą pochodzić z wielu źródeł. 

Pomimo tego, iż istnieją ważne wskazania, aby źródłem podstawowym danych były 

jednostki własne Marynarki Wojennej RP, z uwagi na fakt, że służba oceanograficzna 
funkcjonuje dopiero od roku 2002 i nie rozwinęła całkowicie swojej struktury, liczba 

pomiarów własnych jest niewystarczająca do wytworzenia wiarygodnej informacji 

środowiskowej. 

Dane oceanograficzne mogą być dostarczane do BHMW w trzech podstawowych 
postaciach, jako: 

1. pliki tekstowe sprowadzone do ściśle określonego rodzaju formatu, 

zdefiniowanego uprzednio przez BHMW; 
2. depesze zakodowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi i standardami 

NATO; 

3. bazy danych, pliki tekstowe o formacie nieokreślonym. 
 



Formaty danych plików tekstowych i depesz hydrologicznych przechowywane są 

we wspólnej bazie danych. Liczba zdefiniowanych formatów nie jest z góry określona. 

W przypadku wystąpienia konieczności utworzenia nowego formatu, jest on generowany 
w aplikacji Menadżer Edycji Depesz (MED) – zaprojektowanej przez specjalistę Oddziału 

Oceanograficzno-Meteorologicznego BHMW, wykonanej przez Zespół Informatyki MW 

(Rys. 2). 

Formaty danych plików tekstowych zostały utworzone zgodnie z wytycznymi 

określonymi w dokumencie NATO EXTAC 777, natomiast podstawowe formaty depesz 

BATHY, TESAC i VELO, zostały utworzone zgodnie z dokumentem standaryzacyjnym 

NATO ATP-32 (C). Depesze BATHY i TESAC są również wykorzystywane jako formaty 
danych hydrologicznych przez WMO.  

Obecnie funkcjonujące w BHMW formaty plików tekstowych zostały wyszczególnione 

w Tablicy 1, natomiast depesz – w Tablicy 2. 

Informacja przekazywana w postaci plików tekstowych o określonym przez BHMW 

formacie, obejmuje: 

 dane z okrętów MW otrzymywane po powrocie jednostki z morza; 

 dane z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii, 

Geografii i Oceanologii UG. 
W postaci zakodowanych depesz dostarczane są dane z okrętów MW otrzymywane 

w czasie rzeczywistym lub po powrocie jednostki z morza. 

Niedawno utworzona Oceanograficzna Baza Danych BHMW wymaga napływu 

znacznej ilości danych w celu zapełnienia jej informacją pozwalającą na wykonanie 
istotnych statystyk geoprzestrzennych dla całego rejonu Morza Bałtyckiego. Wysokie 

koszty wykonywania pomiarów oceanograficznych nie pozwalają na przeprowadzenie 

wielu badań we własnym zakresie przez Marynarkę Wojenną i dostarczenie do bazy 
niezbędnych danych. Dla rozwiązania problemu zbyt małej ilości informacji w OcBD, 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej dokłada wszelkich starań, by podpisywać 

porozumienia z placówkami krajowymi i zagranicznymi dotyczące wzajemnej wymiany 

danych. 

Aktualnie dokonywana jest wymiana danych na mocy porozumień z następującymi 

instytucjami: 

 Zakład Oceanografii Fizycznej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG; 

 Morski Instytut Rybacki w Gdyni; 

 Instytut Morski w Gdańsku; 

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk; 

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. 

W przyszłości planuje się rozwinięcie współpracy o kolejne instytucje, m.in.: 

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni; 

 Oddział Geofizyczny Floty Niemieckiej w Glücksburgu; 

 Centrum Oceanografii Operacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej Danii. 
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Rys. 2 – Interfejs programu Menadżer Edycji Depesz (MED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 – Przykłady plików tekstowych (rea, re8) i depesz hydrologicznych (vl1). 



Tablica 1 – Formaty plików tekstowych BHMW. 

Typ 

formatu 
Zawarta informacja 

ctd 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu, 

numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości temperatury, przewodnictwa i zasolenia na danych 

poziomach głębokości 

re1 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu, 
numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości prędkości dźwięku na danych poziomach głębokości 

ug1 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu, 
numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości przewodnictwa, temperatury, zasolenia i prędkości 

dźwięku na danych poziomach głębokości 

vlo 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu, 
numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości prędkości dźwięku na danych poziomach głębokości 

re8 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu, 
numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości temperatury, przewodnictwa, zasolenia i prędkości 

dźwięku na danych poziomach głębokości 

rea 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu,  

numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości prędkości dźwięku na danych poziomach głębokości 

mir 

Nagłówek pliku: nazwa jednostki wykonującej pomiary, numer/nazwa rejsu, 
numer/nazwa stacji pomiarowej, data i czas pomiaru, pozycja, całkowita głębokość 

morza 

Dane pomiarowe: wartości temperatury i zasolenia na danych poziomach 

głębokości 

 

 

 

 

 

 

 



Tablica 2 – Formaty zakodowanych depesz BHMW. 

Typ 

formatu 

Zawarta informacja 

część danych stanowi dane opcjonalnie zamieszczane w danej depeszy 

BATHY 

typ depeszy, data, czas, pozycja, wiatr, temperatura powietrza, typ urządzenia, wartości 

temperatury na danych głębokościach, całkowita głębokość morza, prędkość prądu 

powierzchniowego, identyfikator boi pomiarowej 

TESAC 

typ depeszy, data, czas, pozycja, wiatr, temperatura powietrza, typ urządzenia, wartości 

temperatury i zasolenia na danych głębokościach, prędkości prądów na danych 

głębokościach, całkowita głębokość morza, identyfikator boi pomiarowej 

VELO 

typ depeszy, data, czas, pozycja, wiatr, typ urządzenia, wartości prędkości dźwięku            

i temperatury na danych głębokościach, całkowita głębokość morza, identyfikator boi 

pomiarowej 

 

Z uwagi na fakt, iż umowa o wymianie danych nie narzuca współpracującym 

stronom obowiązku transformacji danych do określonych formatów, dane podlegające 
wymianie mogą znajdować się w dowolnej postaci. Przykładowo, dostarczone przez MIR 

wartości pomiarowe znajdują się w arkuszu Excel, a dane z rejsów naukowo-badawczych 

obcych bander wykonywane w polskich obszarach morskich mają postać papierową. 

 

3.  Wprowadzanie danych do Centralnej OcBD BHMW 

 
Pierwszym etapem pracy z plikami źródłowymi dostarczonymi do BHMW 

w formacie określonym przez BHMW jest sprawdzenie poprawności formatowania plików. 

Narzędziem służącym do realizacji tego celu jest program Fala 93 (Rys. 4). Należy zwrócić 

uwagę, iż duża ilość danych dostarczanych w ramach współpracy narzuca potrzebę 
zautomatyzowania procesu ich przetwarzania do zdefiniowanych przez BHMW formatów. 

Po upewnieniu się, że formatowanie plików tekstowych jest prawidłowe, tj. wczytywane są 

one przez program Fala 93, należy przystąpić do weryfikacji merytorycznej danych.  

 
Niezwykle istotne jest, by podjęcie decyzji o usunięciu informacji z bazy danych było 

podparte całkowitą pewnością.  

Weryfikacja merytoryczna polega na dokonaniu oceny jakości danych i powinna dać 

odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia 
poszczególnych wartości parametrów oceanograficznych w danej lokalizacji i czasie. 



Rys. 4 – Interfejs programu Fala 93. 

4.  Lokalna, Centralna i Eksportowa OcBD 

W ramach programu Fala 93 funkcjonuje podział na trzy bazy: 

 Lokalną Oceanograficzną Bazę Danych; 

 Centralną Oceanograficzną Bazę Danych; 

 Eksportową Oceanograficzną Bazę Danych. 

Poszczególne bazy powiązane są z kolejnymi etapami pracy na danych oceanograficznych.  

W obrębie Lokalnej OcBD, poprzez import danych dokonywana jest kontrola 
poprawności formatowania plików tekstowych i depesz oraz przeprowadzana jest 

weryfikacja merytoryczna danych. Końcowym etapem pracy w Lokalnej OcBD jest 

eksport przeanalizowanych plików do Centralnej OcBD. 

Zadaniem Centralnej OcBD jest przechowywanie pełnej, sprawdzonej posiadanej 

przez BHMW informacji oceanograficznej. Szczególna uwaga powinna być skierowana na 

pełną kontrolę jakości informacji wprowadzanej do Centralnej OcBD. Wartość produktów 

tworzonych w oparciu o dane z Centralnej OcBD oraz parametry statystyczne w dużej 
mierze będą zależały od dokładności informacji w niej zawartej.  

Centralna Oceanograficzna Baza Danych powinna być dostępna dla: 

 Operatora OcBD – z uprawnieniami do wprowadzania, edycji i usuwania plików, 

z zastrzeżeniem, że normalny tryb pracy będzie umożliwiał jedynie 
wprowadzanie danych. W przypadku wystąpienia konieczności edycji/usunięcia 

pliku/plików w Centralnej Bazie Danych Operator powinien mieć możliwość 

zalogowania się do bazy jako administrator i wykonania niezbędnych poprawek; 
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 OZH COM – z uprawnieniami do odczytu. Ograniczenie funkcji użytkowania 

bazy ma służyć utrzymaniu pełnej kontroli nad zawartością bazy. 

Poprzez filtrację danych część informacji z Centralnej OcBD może zostać przesłana do 

Eksportowej OcBD. 

Eksportowa OcBD służy jako narzędzie do wymiany danych z użytkownikami 

zewnętrznymi. 

5.  Produkty 

OcBD powinna stanowić podstawę do tworzenia produktów na potrzeby sił MW 

i NATO. Podstawowy podział produktów wytwarzanych przez Oddział Oceanograficzno-

Meteorologiczny BHMW i udostępnianych jednostkom MW, będzie w przyszłości 

obejmował: 

 produkty standardowe (rutynowe) – udostępniane użytkownikom 

w określonym odstępie czasu, np. charakterystyka statystyczna parametrów 

środowiskowych: temperatury, zasolenia, prędkości dźwięku, gęstości itp., dla 

Morza Bałtyckiego – wydawana na początku każdego miesiąca; prognoza 
warunków oceanograficznych dla rejonów zainteresowań – wydawana raz na 

tydzień, i inne; 

 produkty specjalne – opracowywane na żądanie użytkownika i zgodnie z jego 

wymaganiami, np. dokładna charakterystyka planowanego rejonu działań, w tym 
analiza statystyczna i prognoza warunków dla danego przedziału czasowego. 

Zakresy parametrów, rejonów zainteresowań oraz szczególne wymagania wobec obu 

zestawów produktów  pozostają do ustalenia z odbiorcami informacji oceanograficznej. 

Powyższy podział produktów obowiązuje powszechnie w państwach NATO i jest zgodny 
z ogólnie przyjętymi standardami. 

Dane zgromadzone w Oceanograficznej Bazie Danych BHMW stanowią zbiór 

danych statystycznych charakteryzujących akwen w zakresie klimatologicznym. 
Pojedynczy bieżący pomiar może – i w rzeczywistości często będzie – odbiegać od 

średniej wyznaczonej z pomiarów wieloletnich. Aby zapewnić możliwie najdokładniejszą 

analizę warunków hydrologicznych danego rejonu, dane statystyczne należy rozpatrywać 

na tle danych rzeczywistych (pomiarów bieżących), a dodatkowo korzystne byłoby 
wykorzystanie danych z modeli numerycznych. Jednostka zapewniająca serwis 

oceanograficzny powinna zatem mieć do dyspozycji trzy rodzaje danych: dane 

statystyczne, pomiary bieżące i dane modelowe. Produkty operacyjne tworzone przez 
Ośrodek Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego Centrum Operacji Morskich, który jest 

odpowiedzialny za prowadzenie osłony oceanograficznej, obejmują: 

1 wydawanie oceny bieżącej sytuacji oceanograficznej w rejonach działań sił MW; 
2 opracowywanie bieżącej i prognostycznej sytuacji oceanograficznej zawierającej 

informacje o: 

 pionowym rozkładzie prędkości dźwięku, 

 parametrach falowania, 

 parametrach prądów morskich, 



 pionowym rozkładzie temperatury, zasolenia, gęstości wody, 

 parametrach zlodzenia, 

 przezroczystości wody; 

3 opracowywanie bieżących i probabilistycznych warunków propagacji fali 

akustycznej dla wskazanych przez użytkownika rejonów działań;  

4 wyznaczanie podstawowych parametrów operacyjnych dla wybranych stacji 
hydroakustycznych; 

5 opracowywanie tabeli wpływów warunków METOC na wykonywanie 

zadań przez siły MW. 

6.   Dystrybucja produktów i wymiana danych 

Sposób rozprowadzania produktów wewnątrz struktur Marynarki Wojennej istotnie 
zależy od stopnia ich utajnienia. Informacja jawna przekazywana może być poprzez 

standardowe nośniki informacji (płyty CD/DVD, dyskietki, pendrivy), poprzez sieć 

lokalną lub internet. 

Rys. 5 Schemat przebiegu informacji w procesie tworzenia produktów. 
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Informacja niejawna powinna być przekazywana użytkownikowi z zachowaniem 

odpowiednich procedur. Obecnie nie istnieje możliwość przekazywania informacji 

niejawnych drogą inną niż poprzez właściwie oznakowane nośniki informacji (płyty 
CD/DVD, dyskietki).  

Przez wymianę danych rozmieć należy dystrybucję wartości zmierzonych 

parametrów (oceanograficznych). Mogą być to zarówno wszystkie dane surowe, jak 
i wartości dla wybranych, standardowych głębokości. Z uwagi na fakt, że Oddział 

Oceanograficzno-Meteorologiczny Biura Hydrograficznego MW dysponuje danymi 

przekazanymi przez różne instytucje, należy zwrócić uwagę na przestrzeganie praw 

autorskich, a zatem, BHMW nie może dokonywać wymiany danych z użytkownikami 
zewnętrznymi bez zawarcia stosownych porozumień z instytucjami przekazującymi 

wyniki z pomiarów. 

Przykładowy produkt utworzony na podstawie danych z OcBD BHMW przedstawia 
Rys. 6. (dane pochodzą z punktu na Głębi Gdańskiej, wykonane zostały przez 

pracowników UG na okręcie Kopernik, są to zmiany parametrów fizycznych wody 

morskiej w czasie w funkcji głębokości). Dane zostały wyeksportowane z Lokalnej OcBD, 

następnie zgridowane (z danych o nierównomiernym rozkładzie stworzono regularną 
siatkę punktów) przy użyciu programu SURFER, przy pomocy którego dokonano również 

interpolacji i ostatecznej wizualizacji. W analogiczny sposób można utworzyć produkt 

przedstawiający horyzontalne rozkłady danych parametrów, nieco bardziej skomplikowane 
jest wykonanie przekrojów. 

 

Rys. 6 – Produkty programu SURFER (izoplety temperatury – górny lewy, zasolenia –   górny 

prawy, prędkości dźwięku – dolny lewy oraz zastosowanie filtracji danych do wartości 

rozkładu prędkości dźwięku – dolny środkowy i dolny prawy). 



 

Rys. 7 – Funkcje programów specjalistycznych obsługujących OcBD. 

 

Tablica 3 – Funkcje oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego przy obsłudze OcBD 

i tworzeniu produktów. 

Program Funkcje programu 

Surfer 8  

program 

komercyjny 

- gridowanie i interpolowanie danych geoprzestrzennych; 

- tworzenie map i przekrojów na podstawie danych bieżących 

i archiwalnych; 

Konsola 

Zobrazowania 

Graficznego 

program wykonany 

przez ZIMW na 

zlecenie BHMW 

- tworzenie map prezentujących trasy rejsów naukowo-badawczych; 

- stanowi środowisko pracy programu Fala 95; 

FALA 93 

NBDH 

 

Fala 90M 

TERMINAL 

ZOBRAZOWANIA  

GRAFICZNEGO 

(TZG) 

 

FALA 91 

FALA 95 

Umożliwia 

wizualizację 

przestrzenną 

danych  

System 

archiwizacji  

i analizy danych 

hydrologicznych 

System przetwarzania  

i wizualizacji danych 

hydrologicznych 

Usprawnia proces zbierania, 

weryfikacji, przetwarzania  
i analizowania 

Umożliwia automatyczną 
oraz ręczną archiwizację 

danych hydrologicznych 

Wykonuje zobrazowanie 

przestrzenne, analizę 
geostatystyczną 

Tworzy podsystem zobrazowania 
statystycznej bazy danych dla 

użytkowników zewnętrznych 



Fala 93  

program wykonany 
przez ZIMW na 

zlecenie BHMW 

- archiwizacja i analiza danych hydrologicznych; 

- import danych; 

- weryfikacja poprawności formatu; 

- weryfikacja merytoryczna danych; 

- wizualizacja danych; 

- eksport do Centralnej Oceanograficznej Bazy Danych; 

- eksport średnich wartości do formatu SURFER; 

Fala 95  

program wykonany 
przez ZIMW na 

zlecenie BHMW 

- przetwarzanie i wizualizacja danych hydrologicznych; 

- import danych z Lokalnej lub Centralnej OcBD; 

- prezentacja graficzna danych; 

- wykonywanie analiz statystycznych; 

- tworzenie produktów dla użytkowników zewnętrznych (Zobrazowanie 

Graficzne Danych Hydrologicznych); 

Menadżer Edycji 

Depesz  

program wykonany 
przez ZIMW na 

zlecenie BHMW 

- zarządzanie bazą formatów plików tekstowych i depesz; 

- tworzenie nowych formatów plików tekstowych i depesz; 

- edycja istniejących formatów danych; 

- usuwanie formatów nie będących w użyciu; 

Miernik rozkładu 

prędkości dźwięku 
program wykonany 

przez Politechnikę 

Gdańską na 

zlecenie BHMW 

- predykcja rozchodzenia się fal dźwiękowych w ściśle określonych 

warunkach hydrologicznych; 

 

Konwerter plików 

*.mpu  

program wykonany 
przez Politechnikę 

Gdańską na 

zlecenie BHMW 

- konwersja plików *.mpu i *.mp1 do postaci *.rea lub *.vlo; 

 

 



7. Podsumowanie i wnioski 

Utworzona stosunkowo niedawno służba oceanograficzna jest w fazie 

intensywnego rozwoju. Jej priorytetowym zadaniem w chwili obecnej jest zapełnienie 
OcBD ilością informacji pozwalającą na wykonanie pełnej analizy statystycznej obszaru 

Morza Bałtyckiego. Cel ten jest realizowany poprzez nawiązywanie współpracy 

z szeregiem instytucji cywilnych wykonujących pomiary parametrów oceanograficznych. 
W przyszłości planuje się rozszerzenie prac Oddziału Oceanograficzno-

Meteorologicznego, gdyż dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego Systemu 

Obiegu Informacji Oceanograficznej, konieczne jest także: 

 określenie zakresu mierzonych parametrów środowiskowych o znaczeniu 

taktyczno-operacyjnym; 

 opracowanie metodyki pozyskiwania i przetwarzania danych; 

 optymalizacja Oceanograficznej Bazy Danych BHMW; 

 utworzenie interoperacyjnej Statystycznej Bazy Danych; 

 szczegółowe opracowanie procedur tworzenia produktów (wyposażenie w sprzęt 

komputerowy i programy do zaawansowanej obróbki danych) oraz ich 

udostępniania (zapewnienie systemów łączności); 

 dostosowanie danych i produktów do norm NATO dla zapewnienia możliwości 

ich udostępnienia państwom sojuszniczym; 

 wyposażenie jednostek MW w sprzęt pomiarowy i oprogramowanie do wstępnej 

analizy danych. 

Przy realizowaniu powyższych celów należy mieć na uwadze wzrastające 

zapotrzebowanie na wiarygodną informację oceanograficzną w ramach zabezpieczenia 
działań na morzu sił MW RP oraz sił NATO. 



 


