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Wstêp
Planowanie akcji ratowniczej na morzu w oparciu o zebrane dane oraz przewidywane
zmiany eliminuje ¿ywio³owy przebieg dzia³añ si³ ratowniczych w rejonie. Po przeanalizowaniu dokumentacji akcji ratowniczych Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego
w Gdyni wy³ania siê wyranie potrzeba opracowania bardziej skutecznych metod planistycznych dostosowanych do warunków regionalnych. Kolejnym spostrze¿eniem wynikaj¹cym z
analizy jest to, ¿e nale¿y zintensyfikowaæ wykorzystanie technik komputerowych podczas
planowania i koordynowania dzia³añ SAR. Wymaga to istnienia odpowiedniego do potrzeb
zaplecza w postaci rodowiskowych baz danych geoinformatycznych oraz modeli matematycznych wspomagaj¹cych interpretacjê tych danych w dzia³aniach planistycznych.
Obiekt znajduj¹cy siê w rodowisku wodnym poddawany jest nieustannie oddzia³ywaniu
si³, które decyduj¹ o jego po³o¿eniu w przestrzeni. Ich natê¿enie i charakter s¹ zale¿ne od
rodzaju obiektu, jego wielkoci, w³aciwoci hydro- i aerodynamicznych, p³ywalnoci i zanurzenia. Przyjmijmy, ¿e poszukiwany obiekt znajduje siê w wodzie i jest ca³kowicie lub
tylko czêciowo zanurzony. W tym wypadku trzy zjawiska mog¹ powodowaæ jego permanentn¹ zmianê po³o¿enia w p³aszczynie horyzontalnej w obranym inercjalnym uk³adzie odniesienia: wiatr  oddzia³uj¹cy na wystaj¹c¹ z wody czêæ (czêci) obiektu, pr¹d morski 
oddzia³uj¹cy na zanurzon¹ jego czêæ oraz falowanie.
*Praca naukowa finansowana ze rodków na naukê w latach 20082009 jako projekt badawczy.
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Plan dzia³ania poszukiwawczo-ratowniczego na morzu powinien uwzglêdniaæ: aktualny
opis sytuacji, charakterystykê obiektu poszukiwania oraz charakterystykê rodowiska. Zak³ada on realizacjê nastêpuj¹cych procedur:
1) ocena sytuacji wyjciowej z uwzglêdnieniem wyników jakiegokolwiek wczeniejszego poszukiwania,
2) ocena lokalizacji sygna³u wzywania o pomoc i b³êdu, z jakim jej dokonano  uwzglêdniaj¹c na podstawie jakich informacji zosta³a ona okrelona,
3) ocena ile osób pozosta³o przy ¿yciu od momentu wezwania pomocy,
4) wyznaczenie najbardziej prawdopodobnej lokalizacji osób pozosta³ych przy ¿yciu i
b³¹d tej lokalizacji,
5) okrelanie najlepszego sposobu wykorzystania dostêpnych rodków ratowniczych
tak, aby szanse znalezienia osób pozosta³ych przy ¿yciu by³y maksymalne, czyli zoptymalizowanie wysi³ku poszukiwania,
6) wyznaczenie obszaru lub obszarów poszukiwania,
7) okrelenie wzorów przeszukiwania obszaru, uwzglêdniaj¹c charakterystykê obiektów
poszukiwania.
Procedury te s¹ powtarzane do momentu, gdy którakolwiek osoba poszkodowana pozosta³a przy ¿yciu lub ocena sytuacji wskazuje, ¿e dalsze szukanie jest daremne. Procedury 14
zosta³y opisane w wielu publikacjach (IAMSAR II, 2007; ATP, 2004). Realizacja procedur 57
jest ca³kowicie uzale¿niona od uzyskania aktualnych danych rodowiskowych i ich prognozy
na okres poszukiwania. Nale¿y tu rozwa¿yæ zmiennoæ danych rodowiskowych na potencjalnym obszarze, na którym zdarzy³ siê wypadek morski. Pytanie podstawowe to, czy mo¿na
przyjmowaæ za³o¿enie upraszczaj¹ce planowanie akcji zak³adaj¹c, ¿e na ca³ym obszarze panuj¹
jednakowe warunki hydrometeorologiczne. Takie za³o¿enie mo¿e mieæ uzasadnienie w fakcie,
¿e nasza strefa SAR jest stosunkowo ma³a. Miêdzynarodowe podrêczniki SAR nakazuj¹ stosowanie takiej zasady, jednoczenie podaj¹c przy jakich warunkach nale¿y od niej odstêpowaæ.
Badaniu zmiennoci powierzchniowych pr¹dów morskich w polskim rejonie SAR by³y
powiecone badania wykonane w latach 20062008 przez pracowników Akademii Marynarki Wojennej, Wydzia³u Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego i Instytutu Morskiego. Analiza
danych zebranych podczas eksperymentów uwidacznia, ¿e we wszystkich etapach planowania nale¿y wykonywaæ obliczenia, wykorzystuj¹c dane geoinformatyczne. Tutaj jednak
nasuwa siê pytanie czy dysponujemy odpowiednim zapleczem dla systemów komputerowych w postaci internetowego serwisu hydrometeorologicznych rodowiskowych danych
geoinformatycznych (geoportalu) dla map komputerowych.

Wyznaczanie obszaru poszukiwañ zgodnie z dokumentem
IAMSAR
Metoda okrelania obszaru poszukiwañ zgodnie z dokumentem IAMSAR zak³ada wykorzystywanie standardowych formularzy planistycznych. Przyk³adowo procedura pozycji
obiektu po czasie potrzebnym si³om ratowniczym, aby dotrzeæ do rejonu wypadku, czyli
tzw. czasie martwym Pozycji Odniesienia (Datum) wymaga zastosowania formularzy:
1) Znosu Powietrznego, 2) Pr¹du Wiatrowego, 3) Dryfu. Uznano, ¿e takie rozwi¹zanie zapewnia mniejsze prawdopodobieñstwo pope³nienia b³êdu z tytu³u przeoczenia jakiego kro-

Wp³yw danych geoinformatycznych na planowanie akcji ratowniczych w polskiej strefie SAR

93

ku, jak i stosunkowo szybko pozwala wykonywaæ obliczenia. Zalecana przez IAMSAR metoda wymaga stosowania teorii poszukiwania z uwzglêdnieniem rodowiskowych danych
geoinformatycznych. Aby móc pos³ugiwaæ siê t¹ metod¹ niezbêdne jest posiadanie tabel i
wykresów stanowi¹cych ród³o danych do wype³niania zestawu formularzy. Podstawowymi danymi wejciowymi podczas wykorzystywania tych formularzy tabel i wykresów jest
typ obiektu, którego dotyczyæ bêd¹ poszukiwania np. tratwa czy cz³owiek w wodzie.
Celem procedury planistycznej jest wyznaczenie pozycji odniesienia, czyli najbardziej prawdopodobnej pozycji obiektu poszukiwañ, poprawionej o wartoæ przemieszczenia siê obiektu
w okrelonym czasie. Najczêciej mamy do czynienia z wyznaczeniem dwóch pozycji odniesienia znajduj¹cych siê w punktach maksymalnego i minimalnego znosu obiektu w okrelonym czasie. Okrelaj¹c pozycjê odniesienia nale¿y rozpocz¹æ od ostatniej znanej pozycji
obiektu podanej przez statek wzywaj¹cy pomocy lub wiadka naocznego, który widzia³ sygna³ wzywania pomocy. Wa¿nym elementem procedury jest jak najdok³adniejsze okrelenie
godziny wzywania pomocy. Nale¿y tutaj zauwa¿yæ, ¿e je¿eli pozycja ta jako wyjciowa by³a
szacowana intuicyjnie, albo okrelona z wielkim b³êdem, to konsekwencj¹ jest trudna do
przewidzenia poprawnoæ dalszych obliczeñ.
Podczas wypadku na morzu w ka¿dym przypadku nale¿y uwzglêdniæ ruch obiektu poszukiwanego wskutek dzia³ania naturalnych si³ zewnêtrznych, którym
on sam nie ma mo¿liwoci siê przeciwstawiæ. Podstawow¹ si³¹ zewnêtrzn¹ wywo³uj¹c¹ ruch obiektu bêd¹ pr¹dy morskie (sta³e, geostroficzne, p³ywowe, gradientowe)
i dlatego kolejny krok w procedurze zak³ada jego uwzglêdnienie. Ca³kowity pr¹d morski jest sum¹ wektorow¹ pr¹du morskiego wywo³anego innymi czynnikami ni¿ wiatr
i pr¹d wiatrowy. Na obszarze Morza Ba³tyckiego wystêpuje tylko
pr¹d gradientowy i dlatego powinno siê go uwzglêdniaæ, co zobrazowano na rysunku 1. Podaje siê
jego wartoæ w stopniach, a szybkoæ w wêz³ach.
Rys. 1. Wektorowe zobrazowanie uwzglêdniania danych
Kolejny krok w procedurze zao pr¹dzie morskim i dryfie do wyznaczania datum
k³ada uwzglêdnienie dryfu swobodnego czyli ruchu obiektu wywo³anego przez toñ wodn¹, w której siê on znajduje oraz
wiatr oddzia³uj¹cy na jego wynurzon¹ powierzchniê. Szybkoci dryfu dla ró¿nych typów
obiektów mog¹ byæ szacowane na podstawie wykresów zamieszczonych w IAMSAR II,
(2007) i ATP (2004). Ocena kierunku dryfu jest bardzo trudna. Brak symetrii kszta³tu obiektu
poszukiwanego powy¿ej i poni¿ej linii wodnej powoduje, ¿e kierunek dryfu nie jest zgodny z
kierunkiem wiatru. Najczêciej wystêpuj¹ rozbie¿noci miêdzy kierunkiem dryfu obiektu i
kierunkiem wiatru, przeciêtnie do 45° na lewo albo prawo od kierunku wiatru. Kierunek jego
jest jednakowo prawdopodobny na lewo albo w prawo, co stanowi b³¹d oceny dryfu.
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Rys. 2. Jeden obszar poszukiwañ dla dwóch datum

Podczas poszukiwania obiektów,
których prêdkoæ przemieszczania jest
bardzo ma³a zaleca siê stosowanie map
prawdopodobieñstwa. Dopuszcza siê
wtedy ich rêczne uaktualnianie. Dla
obiektów takich jak ³ód albo tratwa,
gdy prêdkoæ przemieszczania jest
wiêksza, rêczne wykonywanie tej
czynnoci jest bardzo trudne. Aktualizacjê map prawdopodobieñstwa mo¿na wykorzystaæ by wyjaniæ nieudane
poszukiwanie.
W przypadku gdy k¹t dryfu jest
wiêkszy ni¿ 30°, prawdopodobne b³êdy prêdkoci wiatrów, pr¹du i dryf s¹
ma³e (mniej ni¿ 0,3 wêz³a) to odleg³oæ
miêdzy datum prawym i lewym mo¿e
byæ wiêksz¹ ni¿ czterokrotnoæ prawdopodobnego b³êdu wyznaczenia pozycji datum. Zaistnienie takiej sytuacji
jest bardzo ma³o prawdopodobne, jednak nie mo¿na jej wykluczyæ. Zobrazowanie takiej sytuacji przedstawiono
na rysunku 3.

Wartoci dryfu otrzymane z diagramów s¹ wartociami rednimi dla ró¿nych
klas obiektów. Wszystkie wartoci s¹
obarczone b³êdem i konieczne jest ocenienie rozmiaru tego b³êdu tak, aby mo¿na go uwzglêdniæ w obliczeniach.
Okrelenie datum pozwala wyznaczyæ
obszar poszukiwania, czyli obszar wewn¹trz którego znajduje siê obiekt poszukiwañ. Najczêciej zachodzi sytuacja, w
której odleg³oæ miêdzy skrajnymi punktami datum jest mniejsza ni¿ czterokrotnoæ b³êdu okrelenia pozycji datum. Dlatego te¿ obszar poszukiwañ okrelaj¹
okrêgi o promieniu równym wartoci b³êdu wyznaczenia tych pozycji prawego i
lewego datum. Na wykrelonych okrêgach nanosi siê prostok¹t, którego boki
s¹ styczne do okrêgów, co zobrazowano
na rysunku 2.

Rys. 3. Obszary poszukiwañ wyznaczone w przypadku
gdy odleg³oæ miêdzy wyznaczonymi datum jest wiêksza
od czterokrotnoci b³êdu wyznaczenia pojedynczego
datum
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W przypadku, gdy zaistnieje taka sytuacja jak zobrazowano na rysunku 3, planista powinien postêpowaæ tak, jakby by³y dwa oddzielne obszary poszukiwañ. Jeli nie istnieje jaka
przyczyna by jeden z obszarów by³ bardziej prawdopodobnym miejscem znajdowania siê
obiektu poszukiwañ, to konieczne jest podzielenie si³ poszukuj¹cych na dwie grupy i zaplanowanie dwóch poszukiwañ.
Przyk³ad sytuacji, gdzie jeden obszar poszukiwañ powinien byæ uprzywilejowany mo¿e
byæ nastêpuj¹cy. Przypuæmy, ¿e dryfuj¹cy obiekt poszukiwania by³ obserwowany przez
samolot doæ d³ugo by okreliæ, ¿e jego dryf by³ w prawo od kierunku wiatru, ale kontakt
stracono zanim nawodne jednostki ratownicze przyby³y w rejon poszukiwañ. W tym przypadku istnieje uzasadnienie aby zaplanowaæ poszukiwania na jednym obszarze poszukiwañ.
W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja, ¿e nale¿y poszukiwaæ na dwóch obszarach poszukiwañ korzysta siê z procedur dla pojedynczego obszaru.

rodowiskowe dane geoinformatyczne
Aby wyznaczyæ obszar poszukiwania zgodnie z przedstawion¹ w poprzednim rozdziale
procedur¹ niezbêdne s¹ dane dotycz¹ce pr¹du morskiego i wiatru. Dane te mog¹ pochodziæ
z d³ugoterminowych sezonowych rednich wyznaczanych dla okrelonych rejonów morskich (np. mapy synoptyczne, atlas pr¹dów). S¹ one naju¿yteczniejsze do stosowania w
odniesieniu do akwenów, które s¹ odleg³e od brzegu. Pr¹dy z tych róde³ nie powinny byæ
u¿ywane podczas obliczania ca³kowitego pr¹du morskiego w wodach przybrze¿nych, zw³aszcza jeli odleg³oæ od brzegu jest mniejsza ni¿ 25 mil morskich i g³êbokoæ wody mniejsza ni¿
100 metrów. W przypadku, gdy akcja rozgrywa siê w rejonach przybrze¿nych i s¹ dostêpne
krótkoterminowe dane o pr¹dach przybrze¿nych z wiarygodnego modelu hydrodynamicznego, to wartoci z tych modeli powinny byæ wykorzystywane. Je¿eli nie, pr¹d morski powinien byæ zignorowany i pr¹d ca³kowity powinien byæ obliczony tylko uwzglêdniaj¹c pr¹d
wiatrowy i p³ywowy, je¿eli takowy wystêpuje. Okrelanie wartoci pr¹du wiatrowego powsta³ego na skutek oddzia³ywania wiatru na powierzchniê wody uwzglêdnia siê gdy obiekt
lokalizacji jest dalej ni¿ 20 mil morskich od brzegu i g³êbokoæ jest wiêksza ni¿ 30 m.
Wartoci pr¹du morskiego szacowane przez miejscowe modele hydrodynamiczne zawieraj¹ aktualny pr¹d wiatrowy. Planici korzystaj¹cy z danych z modeli nie powinni do tych
danych pr¹dowych dodawaæ aktualnego pr¹du wiatrowego. W obszarach gdzie wiatr jest
sta³y przez d³ugie okresy (np. pasaty) nie dodaje siê kierunku pr¹du wiatrowego do kierunku
redniego pr¹du morskiego.
ród³em wiedzy o uproszczonym szacowaniu wartoci kierunku i prêdkoci pr¹dów
p³yn¹cych w rejonach objêtych akcjami poszukiwawczymi i ratowniczymi s¹ publikacje
(Drogosiewicz, 1993; Morse, 1998; Koopman, 1980; IAMSAR II, 2007; ATP, 2004). Proponowane metody szacunkowe do obliczenia pr¹dów wiatrowych odnosz¹ siê jednak do akwenów oddalonych, o co najmniej 25 mil morskich od brzegu i o g³êbokoci w rejonie przekraczaj¹cej 100 m. Koncentruj¹ siê one na metodologii postêpowania w du¿ych zbiornikach
wodnych maj¹cych cechy basenów oceanicznych. Pr¹dy p³yn¹ce w takich akwenach, opisane przez Gajewskiego (1999) przedstawiaj¹ przemieszczanie siê mas wodnych z uwzglêdnieniem wielkoskalowych czynników generuj¹cych ten¿e ruch. W opisie tym wyró¿niamy
pr¹dy morskie, które powstaj¹ w wyniku oddzia³ywania wielkoskalowych okresowych wia-
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trów (np. pasaty, monsuny), wzniesienia powierzchni swobodnej zbiornika oraz ruchu wynikaj¹cego z ró¿nicy gêstoci mas wodnych. Pod wzglêdem wielkoci s¹ one równe ró¿nicy
ca³kowitych pomierzonych pr¹dów morskich w danym akwenie i pr¹dów powsta³ych w
wyniku lokalnego oddzia³ywania wiatru oraz pr¹dów p³ywowych.
Publikacje miêdzynarodowe dotycz¹ce planowania akcji ratowniczych na morzu w opisywanych procedurach maj¹ wprowadzone ograniczenia odnonie akwenów, na których mo¿na
je stosowaæ. Wymienione powy¿ej ograniczenia wskazuj¹, ¿e polski rejon SAR zgodnie z tymi
ograniczeniami jest wy³¹czona. Mo¿na udowodniæ tezê, ¿e w polskiej strefie SAR nie powinno
siê stosowaæ postanowieñ IAMSAR i ATP10 do planowania obszaru poszukiwañ. Najlepiej
potwierdza zasadnoæ tej tezy rysunek 4. Widaæ wyranie na nim, ¿e w polskim rejonie SAR
akwenów o g³êbokoci powy¿ej 100 m i odleg³oci od brzegu 25 mil morskich nie ma. Nale¿y
siê zastanowiæ czy dokumenty miêdzynarodowe opracowywane przez United States Coast
Guard powinno siê stosowaæ na ca³ym akwenie Morza Ba³tyckiego.
Kontynuacja badañ nad lokalizacj¹ obiektów na morzu (Pyrchla, 2000; 2001) spowodowa³a koniecznoæ wykonania pomiarów pr¹dów powierzchniowych. Do okrelenia wiarygodnoci obliczanych pr¹dów morskich przez hydrodynamiczne modele numeryczne wykorzystano grupy p³aw. Uzyskane w ten sposób wartoci umo¿liwiaj¹ dostarczenie prognozy
pr¹dów morskich najbardziej zbli¿onej do rzeczywistej. Uzyskano to poprzez wykorzystanie
funkcji celu do odnalezienia wspó³czynników poprawiaj¹cych wartoci obliczane przez hydrodynamiczne modele numeryczne (Przyborski, 2003; Pyrchla, 2005) lub wykorzystanie
tych wartoci jako brzegowych albo pocz¹tkowych w procesie rozwi¹zywania równañ ró¿niczkowych.
Do badañ wykorzystano p³awy-dryftery przedstawione na rysunku 5. Konstrukcjê i elektroniczne rozwi¹zania p³aw opracowano w Akademii Marynarki Wojennej. P³awa ma formê
szczelnego kulistego pojemnika wykonanego z w³ókna szklanego nas¹czonego ¿ywic¹ epoksydow¹. Pojemnik pokryty jest warstw¹ lakieru koloru pomarañczowego, który jest dobrze
widoczny. Jednoczenie konstrukcja p³awy jest odporna na uderzenia podczas wodowania i
wy³awiania jej z wody. Na dole pojemnika, w rurze osadzone s¹ pod k¹tem prostym dwie
powierzchnie z blachy aluminiowej. Wewn¹trz znajduje siê akumulator ¿elowy odporny na
przechy³y, odbiornik GPS oraz radiomodem lub radiomodem telefonii komórkowej (w zale¿noci od wersji p³awy). Pozycje p³aw s¹ rejestrowane na okrêcie lub w AMW przez ³¹cze
internetowe wówczas, gdy zastosowany jest radiomodem telefonii komórkowej. Korzystaj¹c z opracowanych dla tego projektu programów komputerowych, uzyskiwano przebieg
trasy przemieszczania siê dryfterów. Poniewa¿ podczas pojedynczego pomiaru u¿ywanych
jest kilka p³aw jednoczenie, to rejestruje siê dyspersjê pr¹dów.
Prace badawcze1 wskaza³y na du¿e zró¿nicowanie kierunków i prêdkoci pr¹dów powierzchniowych w rejonie Ba³tyku Po³udniowego. Maj¹ one inn¹ charakterystykê ni¿ na
du¿ych obszarach oceanicznych. Ró¿nice w parametrach wektorów pr¹dów powierzchniowych na stosunkowo niedu¿ym obszarze morskim s¹ dostrzegalne, co obrazuje rysunek 6.
Dryftery wystawione w odleg³oci trzech kabli przemieszcza³y siê po ca³kowicie innych
trajektoriach.

1 Projekt badawczy MNiSW nr 0 T00A 013 28, Wspomaganie planowania akcji ratowania za³óg uszkodzonych okrêtów podwodnych przy wykorzystaniu hydrodynamicznych modeli numerycznych stanu
morza.
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Wyniki pomiarów dryfterów zainspirowa³y do wykonania dowiadczenia polegaj¹cego
na przyjêciu punktu wystawienia dryfterów jako miejsca wypadniêcia cz³owieka ze statku do
wody. Zak³adaj¹c, ¿e wypad³ cz³owiek za burtê wykonano obliczenia zgodnie z procedurami
zawartymi IAMSAR i wyznaczono obszar poszukiwania. Jako czas martwy przyjêto 4, 8,
12, 16, 20, 24 godziny. Wyznaczone obszary poszukiwañ nanoszono na mapê, równoczenie wykrelono rzeczywist¹ trasê dryftera. Wynik obliczeñ, z za³o¿eniem czasu martwego 4
godziny, przedstawia rysunek 7. Widaæ na nim wyranie do jakiej tragedii mo¿e dojæ gdy nie
bêdziemy wykorzystywaæ rodowiskowych danych geoinformacyjnych.

Podsumowanie
G³ówn¹ determinant¹ hydrometeorologicznych rodowiskowych danych geoinformatycznych jest czas. Ma on równie¿ decyduj¹ce znaczenie podczas planowania dzia³añ ratowniczych, jak i w aspekcie mo¿liwoci prze¿ycia poszkodowanych w rodowisku morskim.
Szczególnie uwidacznia siê to na Morzu Ba³tyckim.
Sta³y rozwój techniki obliczeniowej i procesów modelowania hydrodynamicznego, jak
równie¿ doskonalenie narzêdzi matematycznych powoduj¹, ¿e modele numeryczne s¹ najbardziej obiecuj¹cym ród³em rodowiskowych danych geoinformatycznych. Modele te najlepiej odzwierciedlaj¹ rzeczywiste warunki i zjawiska zachodz¹ce w zbiornikach wodnych.
Informacje uzyskiwane w ten sposób s¹ bardziej wiarygodne, a wraz z postêpuj¹cym rozwojem modeli  coraz dok³adniejsze.
Problemem, który dot¹d nie zosta³ rozwi¹zany, jest brak internetowego serwisu (geoportalu) hydrometeorologicznyego rodowiskowych danych geoinformatycznych w polskim
rejonie odpowiedzialnoci SAR. Serwis powinien pozwalaæ obrazowaæ wymienione dane w
postaci warstwy na morskiej elektronicznej mapie nawigacyjnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w
innych krajach europejskich takie serwisy ju¿ funkcjonuj¹. Wa¿nym argumentem dla tworzenia takiego serwisu jest to, ¿e wypadki morskie w naszym rejonie odpowiedzialnoci SAR
zdarzaj¹ siê w miejscach, w których g³êbokoæ oraz odleg³oæ od brzegu uniemo¿liwia przyjêcie do planowania akcji ratowniczej danych rodowiskowych wyznaczonych na podstawie
ich historii.
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Abstract
With general development of technology and IT, numerical methods entered also in the field of Search
and Rescue at sea. They inspired for further search of practical applications of the geoinformatics and
geophysics of the Baltic Sea.
International standards of conducting SAR missions do not take into account specific conditions of
Polish areas.
In the paper, we present the results of our real and computer generated research with the use of
geoinformation in the process of planning SAR missions in the Southern Baltic Sea. We would like to
emphasize the role of environmental data in the process of planning in the Polish SAR.
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Rys. 4. Polska strefa SAR
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Rys. 5. Dryftery
na pok³adzie statku
badawczego IMOR
oraz
wystawianie dryfterów
do pomiarów
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Rys. 6. Rzeczywiste trasy dryfterów zarejestrowane podczas pomiarów
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Rys. 7. Obszar poszukiwania, trasa dryfterów oraz symulowana trasa dryftera
z wykorzystaniem danych z modelu hydrodynamicznego

