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SYSTEMY POJAZDÓW G£ÊBINOWYCH
Streszczenie. Przedstawiono ogóln¹ klasyfikacjê pojazdów g³êbinowych oraz autorsk¹ propozycjê klasyfikacji grupy pojazdów bezza³ogowych, zdalnie sterowanych, uwzglêdniaj¹c¹
rozmaitoæ ich funkcji, zadañ, typów konstrukcji i wyposa¿enia. Przedstawiono tak¿e analizê
populacji tych pojazdów.
S³owa kluczowe: technologia podwodna, pojazd g³êbinowy.

WSTÊP
Tematem artyku³u s¹ szczególnego rodzaju obiekty p³ywaj¹ce, jakimi s¹ urz¹dzenia
g³êbinowe. Urz¹dzenia te zwane s¹ dalej pojazdami z uwagi na ich w³aciwoci ruchowe, sposób pos³ugiwania siê nimi, a tak¿e t³umaczenie tradycyjnej ich nazwy z jêzyka
angielskiego (a vehicle), w którym publikowana jest wiêkszoæ opracowañ literaturowych dotycz¹cych zagadnieñ z tego obszaru.
Od najdawniejszych czasów cz³owiek wykazuje zainteresowanie badaniem i wykorzystaniem g³êbin morskich. Znane jest zastosowanie rozmaitych pojazdów podwodnych ju¿ w czasach staro¿ytnych, w okresie redniowiecza, a zw³aszcza w czasach intensywnego postêpu technicznego wieków XIX i XX [2, 5, 6, 7]. Pojazdy te
umo¿liwia³y przebywanie obserwatora w wodzie na wiêkszych g³êbokociach i w czasie d³u¿szym ni¿ pozwala na to fizjologia cz³owieka, bowiem ludzkie mo¿liwoci bezporedniego przebywania w rodowisku wodnym s¹ ograniczone z uwagi na cinienie
panuj¹ce w g³êbinach. Budowa kapsu³ ochraniaj¹cych ludzi przed wp³ywem cinienia
wymaga u¿ycia materia³ów o wysokich charakterystykach wytrzyma³ociowych, stosowania konstrukcji grubociennych o znacznej masie, rozbudowanych systemów zabezpieczenia ¿ycia za³ogi. Oddalenie cz³owieka od swobodnej powierzchni wody, wiadomoæ dystansu dziel¹cego go od bezpiecznej przestrzeni nie sprzyja poczuciu komfortu i zagra¿a jego bezpieczeñstwu. Aby pokonaæ te ograniczenia obok g³êbinowych
pojazdów za³ogowych zaczêto budowaæ ró¿norodne pojazdy bezza³ogowe, zdalnie sterowane z powierzchniowej stacji kontrolnej.

1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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Podejmowane s¹ próby klasyfikacji pojazdów, uwzglêdniaj¹ce rozmaitoæ typów
ich konstrukcji i zastosowañ. Poniewa¿ jednak w dynamicznie zmieniaj¹cej siê populacji pojazdów pojawiaj¹ siê nowe obiekty, posiadaj¹ce czêsto cechy wspólne dla ró¿nych klas, klasyfikacja taka staje siê nieprecyzyjna.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu i dowiadczeñ projektowych przedstawiono w³asn¹ propozycjê ogólnej klasyfikacji pojazdów g³êbinowych i uporz¹dkowano
dotycz¹c¹ ich terminologiê, a tak¿e zwiêle scharakteryzowano populacjê tych pojazdów. Pozwala to precyzyjnie okreliæ obszar dla dalszych rozwa¿añ dotycz¹cych projektowania tych pojazdów.

KLASYFIKACJA OGÓLNA POJAZDÓW G£ÊBINOWYCH
Pojazdy g³êbinowe mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne kategorie: pojazdy za³ogowe
i bezza³ogowe (rys. 3) [3, 4, 8, 9, 10]:
Pojazdy za³ogowe reprezentowane s¹ przez trzy typy:
l pojazdy sta³ocinieniowe, w których za³oga chroniona jest przez kad³ub wytrzyma³ociowy pozwalaj¹cy na zachowanie wewn¹trz cinienia atmosferycznego; dla niewielkich g³êbokoci kad³ub ma kszta³t cylindryczny, dla wiêkszych  kulisty, co
podyktowane jest koniecznoci¹ spe³nienia wymagañ wytrzyma³ociowych;
l pojazdy zmiennocinieniowe, hiperbaryczne, w których za³oga poddawana jest cinieniu równowa¿nemu cinieniu s³upa wody na g³êbokoci roboczej; do tej grupy
zalicza siê tak¿e pojazdy mokre dla nurków, s³u¿¹ce im jako rodki transportu
podczas przemierzania znacznych odleg³oci pod wod¹;
l pojazdy z komor¹ dla nurków (tzw. typu diver lock-out), bêd¹ce kombinacj¹ dwóch
pozosta³ych typów, w których piloci znajduj¹ siê w kapsu³ach o cinieniu atmosferycznym, natomiast nurkowie w kapsu³ach hiperbarycznych (rys. 1); nurkowie
transportowani s¹ do miejsca pracy, gdzie opuciwszy pojazd wykonuj¹ zadania
traktuj¹c go jako bazê, która podtrzymuje ich funkcje ¿yciowe, wspomaga narzêdziami oraz stanowi miejsce odpoczynku.
O sposobie p³ywania, ich mobilnoci, decyduje przeznaczenie pojazdów, co z kolei
wp³ywa na koszt ich budowy i eksploatacji.
Pojazdy p³ywaj¹ce swobodnie bez uwiêzi s¹ niezale¿ne od statku-bazy, ale jednoczenie musz¹ przenosiæ ród³a energii (najczêciej akumulatory o³owiowe lub srebrowo-cynkowe) oraz systemy podtrzymania ¿ycia, co zdecydowanie powiêksza masê,
rozmiary i koszt pojazdu oraz komplikuje jego budowê.
Zastosowanie uwiêzi uzale¿nia pojazd od statku-bazy, umo¿liwia jednak¿e praktycznie nieograniczony dop³yw energii i mieszanek oddechowych, co zmniejsza znacznie koszty budowy i eksploatacji, a jednoczenie stwarza wiêksze mo¿liwoci d³ugotrwa³ej pracy pod wod¹. Z drugiej strony fizyczne po³¹czenie pojazdu ze statkiem-baz¹
ogranicza mobilnoæ i manewrowoæ pojazdu, kablolina ³¹cz¹ca pojazd ze statkiem
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Rys. 1. Pojazd g³êbinowy z komor¹ dla nurków NPG-600/300  przekrój w p³aszczynie
symetrii przez przedzia³ nurkowy i przedzia³ dowodzenia (projekt: Politechnika Szczeciñska) [4]

oddzia³ywuje na jego ruchy oraz stwarza zagro¿enie zapl¹tania siê w konstrukcjach
podwodnych lub jej urwania.
Pojazdy bezza³ogowe reprezentowane s¹ przez dwa typy:
l bezuwiêziowe  pojazdy p³ywaj¹ce swobodnie, wykonuj¹ce zadania wed³ug wczeniej ustalonego programu, zarejestrowanego w ich urz¹dzeniach pok³adowych;
l pojazdy uwiêziowe, po³¹czone kablolin¹ ze stacj¹ zasilania, sterowania i kontroli
znajduj¹c¹ siê na statku-bazie, platformie lub nabrze¿u.
W grupie pojazdów bezuwiêziowych pojazdy autonomiczne s¹ przeznaczone dla
wype³nienia okrelonej misji (kurs, g³êbokoæ p³ywania, zadania). Rozwój techniki mikroprocesorów, robotyki i sztucznej inteligencji umo¿liwia obecnie realizacjê bardzo
ambitnych zadañ, w których istnieje koniecznoæ nie tylko ich wykonania wed³ug za³o¿onego programu, ale równie¿ podejmowania decyzji. Nie w pe³ni rozwi¹zane problemy transmisji sygna³ów pod wod¹ sprawiaj¹, ¿e dane zbierane podczas d³ugotrwa³ych
misji badawczych rejestrowane i przechowywane s¹ w pamiêci komputerów pok³adowych do czasu zakoñczenia misji lub przesy³ane drog¹ radiow¹ podczas zaplanowanych kolejnych wynurzeñ pojazdu.
Dla pojazdów uwiêziowych okrelenie bezza³ogowy oznacza brak cz³owieka w
samym pojedzie. W rzeczywistoci s¹ one sterowane przez operatora z kabiny kontrolnej na powierzchni morza, który stanowi jego za³ogê. Takie rozwi¹zanie stwarza
komfort pracy z uwagi na brak bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia cz³owieka w miej-

7

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

scu wykonywania prac w g³êbinach. Pocz¹tkowo to oddalenie pojazdu od operatora
utrudnia³o jego sterowanie, gromadzenie i przesy³anie danych uzyskanych podczas
obserwacji. Obecnie dziêki technice wiat³owodowej, zaawansowanym systemom wizyjnym i echolokacyjnym, mo¿liwociom telewizyjnej obserwacji i rejestracji, precyzyjnym systemom nawigacyjnym i uk³adom automatyzacji ruchu oraz systemom roboczym wykorzystuj¹cym wielofunkcyjne manipulatory, zdalnie sterowany pojazd bezza³ogowy na uwiêzi sta³ siê powszechnie wykorzystywanym narzêdziem do penetracji
przestrzeni wodnej i obiektów podwodnych. Dla tego typu pojazdów wystêpuj¹ ograniczenia swobody ruchu z jednej strony, z drugiej za  istnieje mo¿liwoæ zasilania
pojazdu i przekazywania sygna³ów w obie strony w sposób ci¹g³y, co umo¿liwia ich
d³ugotrwa³¹ pracê.
Pojazdy bez w³asnego napêdu, holowane za statkiem na odpowiedniej g³êbokoci,
s¹ wyposa¿one najczêciej w kamery telewizyjne lub sonduj¹ce systemy akustyczne,
dysponuj¹ aparatur¹ do pomiaru w³aciwoci fizycznych, chemicznych i biologicznych wody i s³u¿¹ do penetracji du¿ych obszarów dennych i przestrzeni wodnej.
Pojazdy napêdzane obejmuj¹ dwie grupy pojazdów: p³ywaj¹ce na uwiêzi w przestrzeni trójwymiarowej (rys. 2) oraz konstrukcje poruszaj¹ce siê na uwiêzi po obiektach podwodnych lub na dnie, co ogranicza ich swobodê, wymuszaj¹c ruch po zadanej
krzywej lub powierzchni. S¹ to pojazdy inspekcyjne dla ruroci¹gów, konstrukcji wspieraj¹cych, ró¿nego rodzaju du¿e maszyny do prac ziemnych wykonywanych na dnie.
W odró¿nieniu do pozosta³ych pojazdów te obiekty charakteryzuje ujemna p³ywalnoæ
(ciê¿ar przewy¿sza si³ê wyporu).

Rys. 2. Bezza³ogowy zdalnie sterowany pojazd g³êbinowy MAGIS (Politechnika Szczeciñska) przygotowany do inspekcji doku w Szczeciñskiej Stoczni Remontowej Gryfia [4]
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Rys. 3. Ogólna klasyfikacja pojazdów g³êbinowych z przedstawicielami klas [4]

Odrêbna kategoria obejmuje pojazdy hybrydowe, ³¹cz¹ce funkcje pojazdów za³ogowych i bezza³ogowych, które mog¹ byæ zastosowane jako pojazdy za³ogowe sterowane bezporednio przez pilota i jako pojazdy za³ogowe lub bezza³ogowe sterowane
zdalnie przez operatora z powierzchni.
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KLASYFIKACJA SZCZEGÓ£OWA BEZZA£OGOWYCH POJAZDÓW
G£ÊBINOWYCH
Proponuje siê klasyfikacjê odbiegaj¹c¹ od klasyfikacji przyjêtej przez International
Marine Contractors Association (IMCA), która wyró¿nia tylko piêæ klas pojazdów [1].
Z uwagi na szybko zmieniaj¹cy siê obszar zastosowañ pojazdów konieczne jest
dokonanie zestawienia uwzglêdniaj¹cego rozmaitoæ funkcji pojazdów, zadañ, typów
konstrukcji i wyposa¿enia. Proponuje siê przypisanie bezza³ogowych pojazdów prezentowanych w tabeli 1 do 11 klas funkcjonalnych, podanych w tabeli 1 [4].
Obecnie u¿ytkowanych jest na wiecie kilka tysiêcy bezza³ogowych zdalnie sterowanych pojazdów g³êbinowych. Ich liczba z roku na rok ronie, co spowodowane jest
stale wzrastaj¹cym zapotrzebowaniem na pojazdy znanego typu jak i na nowe pojazdy,
które znajduj¹ zastosowanie zw³aszcza w dziedzinie obs³ugi wierceñ i eksploatacji z³ó¿
zasobów naturalnych. Udzia³ pojazdów poszczególnych klas w badanej populacji, klasyfikowanych wed³ug sposobu dzia³ania, przedstawia rysunek 4, a wed³ug przeznaczenia pojazdów  rysunek 5 [4].
Bezza³ogowe zdalnie sterowane pojazdy g³êbinowe p³ywaj¹ce na uwiêzi BZSPG
stanowi¹ 94% populacji, wliczaj¹c pojazdy miniaturowe MZSPG  o niskich kosztach
budowy i eksploatacji. Ponad po³owa populacji to pojazdy inspekcyjne, ponad 20%
populacji stanowi¹ pojazdy o przeznaczeniu militarnym.
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Rys. 4. Klasy bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych wed³ug sposobu dzia³ania
 udzia³ procentowy w populacji 4000 pojazdów
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Tabela 1. Klasy funkcjonalne bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych
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* Pojazd zaprojektowany lub zbudowany na Wydziale Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Politechnika Szczeciñska do 31.12.2008 r.).
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Rys. 5. Klasy bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych wed³ug przeznaczenia
 udzia³ procentowy w populacji 4000 pojazdów
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Rys. 6. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji ich ³adownoci L (populacja 500
BPGR)
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Pojazdy robocze BPGR  wysoce wyspecjalizowane, o bogatym wyposa¿eniu i
du¿ym stopniu z³o¿onoci  stanowi¹ 19% ogólnej liczby pojazdów. Populacjê 500
pojazdów typu BPGR charakteryzuj¹ rysunki 6  9, które ilustruj¹ odpowiednio zakresy ³adownoci, g³êbokoci roboczej, masy i zainstalowanej mocy pojazdów [4]
.

7>P@

Rys. 7. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji g³êbokoci operacyjnej T (populacja 500 BPGR)
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Rys. 8. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji ich masy m (populacja 500 BPGR)
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Rys. 9. Liczba pojazdów roboczych n
w funkcji ich mocy P (populacja 500 BPGR)

PODSUMOWANIE
Dynamiczny rozwój technologii g³êbinowej, wyra¿aj¹cy siê tak¿e poprzez budowê
pojazdów g³êbinowych rozmaitego przeznaczenia, obejmuje obecnie nie tylko akweny
morskie, gdzie aktywnoæ gospodarcza jest najbardziej prê¿na, ale tak¿e wody ródl¹dowe, czego dowodem s¹ aplikacje pojazdów w pracach inspekcyjnych obiektów hydrotechnicznych (tamy, jazy, luzy, tunele, szyby kopalniane, jaskinie, baseny portowe
i stoczniowe) i obiektów szczególnie niebezpiecznych (reaktory si³owni atomowych).
Pojazdy g³êbinowe projektowane i wytwarzane s¹ przez wielu producentów wed³ug niejednolitych procedur i w oparciu g³ównie o w³asne dowiadczenia poszczególnych wytwórców. Procedury te w wiêkszoci przypadków nie s¹ opublikowane i pozostaj¹ tajemnicami firm, co hamuje wymianê dowiadczeñ.
Zespó³ Techniki G³êbinowej Wydzia³u Techniki Morskiej ZUT (Politechniki Szczeciñskiej do 31.12.2008 r.) prowadzi, pod kierownictwem autora, prace badawcze i
konstrukcyjne dotycz¹ce pojazdów g³êbinowych od ponad 20 lat. U podstaw tych prac
le¿y potrzeba uporz¹dkowania wiedzy dotycz¹cej tego obszaru techniki i zagadnieñ
projektowych, czego wyrazem jest przedstawiona w artykule propozycja klasyfikacji
systemów pojazdów g³êbinowych i analiza ich populacji.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.

Code of Practice for the Safe and Efficient Operation of Remotely Operated Vehicles,
R 004, IMCA, Dec. 1997.
Forman W.: American deep submersible operations. Best Publishing Company, Flagstaff,
Arizona, USA 1999.
Graczyk T.: Bezza³ogowe zdalnie sterowane pojazdy g³êbinowe  konstrukcje i zastosowania. Publikacja z cyklu Technologie prac podwodnych, Instytut Okrêtowy Politechniki Szczeciñskiej i ODOK SIMP, Szczecin 1991, s. 387.

13

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 5, 2010

4.

Graczyk T.: Zagadnienia projektowania na przyk³adzie bezza³ogowych pojazdów g³êbinowych. Rozprawy, nr 421, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2008, ISSN
0551-6528, ISBN 978-83-7143-375-7, Wydanie I, s. 175.
5. Graczyk T., Matejski M., Dramski M.: Morskie badania wdro¿eniowo-eksploatacyjne systemu monitoringu g³êbinowego. Polish Hyperbaric Research Nr 2 (27) 2009, Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej: 3747.
6. Janes Underwater Technology 19992000, Janes Information Group Ltd., second edition, Surrey, UK 1999.
7. Miller J.W., Koblick I.G.: Living and working in the sea. Fife Corners publications, Ltd.,
Plymouth 1995.
8. Rowiñski L.: Metodyka projektowania urz¹dzeñ zanurzalnych na etapie koncepcji przy
zastosowaniu technik komputerowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdañskiej nr 484,
Budownictwo Okrêtowe nr 59, Gdañsk 1993.
9. Rowiñski L.: Pojazdy g³êbinowe. Budowa i wyposa¿enie. Wydawnictwo Prywatne WiB,
Gdañsk 2008.
10. Remotely operated vehicles of the Word VIII Edition. Clarkson Research Services Ltd.,
USA 2009.
SYSTEMS OF UNDERWATER VEHICLES
Summary
There is presented a general classification of underwater vehicles. There is also presented
authors proposal of classification of remotely operated vehicles giving consideration to
variety of functions, tasks, types of construction and equipment. Analysis of vehicles population is contained in the article, as well.
Keywords: underwater technology, underwater vehicle.
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