Budowa monitoringu wizyjnego jako element
rozwoju systemu GeoSMoRP
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako jeden z beneﬁcjentów I Etapu „Programu
Żuławskiego– 2030”, realizuje projekt pod nazwą
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I ”, którego nadrzędnym celem
jest zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla
zrównoważonego rozwoju Żuław – regionu o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego,
krajobrazowego i przyrodniczego, z dużym potencjałem gospodarczym i turystycznym, jednakże
uznanego za jeden z najbardziej zagrożonych powodziami obszarów kraju. Projekt polega na realizacji szeregu działań dotyczących bezpośredniej
ochrony przed zagrożeniem powodziowym ludności
i dóbr materialnych oraz możliwości funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Żuław, silnie uzależnionego od sprawnego
funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej stworzonego przed kilkuset laty.
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Regional Water Management Authority in Gdańsk,
as one of the beneﬁciaries of Stage I „Żuławski Programme - 2030” is implementing a project entitled
„The Comprehensive Flood Protection of the Żuławy Marshlands – Stage I” which primary goal is
to increase the effectiveness of ﬂood stimulating
growth potential for the sustainable development
of Żuławy – a region of exceptional cultural, landscape and natural heritage, with a large economic
and tourist potential, however, considered to be
one of the most ﬂood-prone areas of the country.
The project consists in realization of a number of
actions regarding direct protection against the ﬂood of people and property and the possibility of
functioning and also sustainable socio - economic
development of Żuławy region, strongly dependent on the smooth functioning of the ﬂood protection system created several hundred years ago.
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Obszar objęty Programem „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław obejmuje
deltę Wisły (Żuławy: Gdańskie, Wielkie i Elbląskie)
oraz niziny nadwiślańskie: Nizinę Walichnowską,
Nizinę Kwidzyńską i Opaleńską. Administracyjnie
teren ten położony jest w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
dziesięciu powiatów i 39 gmin.
Budowa systemu monitoringu wizyjnego jest elementem działań, służących ochronie przed powodzią na
odcinku Dolnej Wisły poprzez monitorowanie stanu
wód oraz dozór w sytuacjach zagrożenia. Monitoring
będzie szczególne przydatny podczas wsparcia akcji
lodołamania.

The Area of the Programme area „ The Comprehensive Flood Protection of the Żuławy Marshlands”
includes the Vistula delta (Marshlands of Gdansk,
Wielkie and Elbląg) and lowlands of the Vistula: Walichnowska, Kwidzyńska and Opaleńską Lowlands.
Administratively, this area is located within the boundaries of two provinces: Pomeranian and Warmia
- Mazury, ten counties and 39 municipalities.
The construction of the monitoring system is a part
of measures, used to protect against ﬂooding, on the
length of the Lower Vistula through the monitoring
of water status and supervision in emergency situations. The monitoring will be particular useful for
supporting the actions of icebreaking.
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System składa się z dziewięciu kamer rozmieszczonych wzdłuż Wisły, od Torunia do ujścia,
które zamontowane zostały na mostach i innych
ważnych obiektach hydrotechnicznych. Lokalizację poszczególnych kamer określono, uwzględniając miejsca szczególnie ważne z punktu widzenia
ochrony przed powodzią: miejsca zatorogenne,
bez kompleksowej regulacji hydrotechnicznej,
nieobwałowane, czy też obszary z zabudową
blisko koryt rzek. Kamery mają umożliwić stały podgląd (w czasie rzeczywistym) koryta rzeki
Wisły, w tym stanu wód, zlodzenia rzeki i miejsc
zatorogennych, oraz położenia lodołamaczy
w czasie prowadzenia akcji lodołamania.
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The system consists of nine cameras located
along the Vistula River from Toruń to the estuary,
which have been installed on bridges and other
important objects of hydraulic engineering. The
location of each camera has been determined by
taking into account the places of particular importance from the point of view of ﬂood protection: the usual embacle places, with no comprehensive hydro regulation, not embanked or areas
of building development near rivers. Cameras are
designed to allow constant preview (in real time)
of the Vistula River, including the state of water,
river ice cover and usual embacle places, and the
location of icebreakers during icebreaking action.
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Monitoring zostanie zintegrowany z systemem
GeoSMoRP, zapewniając przesyłanie wizji i sterowanie kamerami zapośrednictwem geoportalu
GeoSMoRP.
Działanie to jest zgodne z głównymi celami systemu, którymi są:
t monitorowanie stanu ryzyka powodziowego
na obszarze objętym projektem, poprzez analizę
tego stanu i jego zmian w czasie, w tym identyﬁkacja słabych miejsc ochrony przeciwpowodziowej,
tszczegółowa analiza wpływu inwestycji infrastrukturalnych, przewidzianych do realizacji w
ramach projektu na poprawę stanu ryzyka powodziowego na Żuławach,
tocena stopnia osiągnięcia właściwego poziomu
ochrony przeciwpowodziowej na tym obszarze,
t identyﬁkacja niedoborów wraz z określeniem
planu działań ochrony przeciwpowodziowej do
realizacji w kolejnych etapach „Programu Żuławskiego – 2030”.
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Monitoring will be integrated with the GeoSMoRP
system, ensuring transmission of video and
control of the cameras via GeoSMoRP geoportal.
This action is in line with the main objectives of
the system, which are:
t monitor of the ﬂood risk in the project area,
through the analysis of the condition and its
changes over time, including identiﬁcation of
weak spots of the ﬂood protection system
tdetailed analysis of the impact of infrastructure
investments planned for implementation under
the project on the improvement of ﬂood risk in
Żuławy region,
tassessment of achievement of the proper level
of ﬂood protection in the area,
tidentiﬁcation of the deﬁciencies together with
the deﬁnition of ﬂood protection action plan to be
implemented in the next stages of the „Żuławski
Programme - 2030”.

7 / 20

8 / 20
0

www.smorp.pl
www.smor

GeoSMORP
Powstały w ramach projektu Geoportal GeoSMoRP to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych umożliwiający wyszukiwanie, przeglądanie oraz analizę danych przestrzennych, będących w zasobie RZGW. Funkcjonalność portalu pozwala
na lokalizowanie obiektów i wyświetlanie ich właściwości, selekcję
obiektów, wykonywanie pomiarów, wyświetlanie hyperlinków (zdjęć,
ﬁlmów, dokumentów itp.), generowanie linku do widoku mapy, udostępnianie widoku mapy. Poza tym portal udostępnia zaawansowane
narzędzia pozwalające na: wyliczanie rzędnej wody 10, 100 –letniej w
danym miejscu cieku, generowanie proﬁli wysokościowych terenu,
pozwala również na generowanie widoku zwierciadła wody o określonej wysokości nad modelem terenu.
W części edycyjnej portalu zalogowani użytkownicy, mają możliwość
edycji decyzji zwalniających z zagrożeń powodziowych.
Proﬁl terenu Narzędzie pozwala uzyskać szybką i wiarygodną informację o
ukształtowaniu terenu wzdłuż wybranej linii. Proﬁl wysokościowy generowany jest na podstawie Numerycznego Modelu Terenu lub Numerycznego Modelu Powierzchni Terenu. Proﬁl terenu może być zapisany w pliku graﬁcznym lub
wydrukowany.

GeoSMORP
The GeoSMoRP geoportal which resulted from this project is a web
portal that provides access to the on-line data services to facilitate the
search, view and analyze on-line data, which are in the Regional Water
Management Authority in Warsaw database. Portal functionality
allows you to locate objects and view their properties, select sites,
measurements, display hyperlinks (photos, videos, documents, etc.), to
generate a link to view a map and share the map view. In addition, the
portal provides advanced tools for: calculation of the elevation of the
water 10, 100-year old in a given watercourse place, generating height
proﬁles terrain,
it also allows you to view rendering water level at a certain height
above the terrain model.
In the editable portal section, registered users have the ability to edit
the decision dismissing the ﬂood hazard.
Proﬁle terrain Tool allows gaining quick and reliable information about the
terrain along the selected line. Altitude proﬁle is generated from the Digital
Terrain Model or Numerical Terrain Surface Model surface. The terrain Proﬁle
can be saved as a graphic ﬁle or printed.
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Nowymi dedykowanymi narzędziami, które znalazły się w Geoportalu GeoSMoRP są punkty monitoringu
wizyjnego – kamery, możliwość śledzenia pozycji lodołamaczy, możliwość utworzenia komunikatu o sytuacji hydrologicznej (oraz dwa nowe narzędzia wyszukiwania – wyszukiwanie instytucji oraz podstaw
prawnych).

Punkty monitoringu wizyjnego
Punkty monitoringu wizyjnego zapewniają możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym koryta
rzeki Wisły. System umożliwia manipulowanie
kamerą z siedziby Zamawiającego. Istnieje możliwość zmiany punktu obserwacji poprzez ruchy
kamerą. Zarejestrowane dane są automatycznie
archiwizowane dzięki czemu istnieje możliwość
porównywania między sobą danych z kilku dni.
Dane dotyczące kamer znajdują się w warstwie
Dane pomiarowe.
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Visual monitoring points
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Symbole kamery są reprezentacją na mapie punktu z warstwy punktowej serwisu stworzonego w
uruśrodowisku ESRI. Po kliknięciu w ikonę
chamiane jest okno ze snapshotem z kamery reprezentującym aktualny widok. Snapshot opisany
jest takimi danymi jak nazwa kamery, współrzędne geograﬁczne oraz data i czas jegowykonania.
Użytkownicy z poszczególnymi uprawnieniami
maja możliwość uruchomienia streamingu z kamery lub panelu sterowania kamerą.
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Śledzenie lodołamaczy
Kolejną nową funkcją dostępna w portalu mapowym jest możliwość śledzenia pozycji lodołamaczy. Możliwość śledzenia lodołamaczy zapewniona jest dzięki integracji systemu GeoSMoRP z
systemem lokalizacji lodołamaczy. Każdy pojazd
znajdujący się we ﬂocie posiada zamontowany
nadajnik GPS. Usługę monitoringu GPS do śledzenia położenia lodołamaczy udostępnia ﬁrma
SATIS GPS. Dane pochodzące z monitoringu
udostępniane są w formacie XML za pomocą
usługi Web Serwis. Dane dotyczące lodołamaczy znajdują się w warstwie Dane pomiarowe.
Każdy lodołamacz opisany jest odpowiednim
oraz właściwą dla niego nazwą.
symbolem
Dodatkowo opisany jest takimi danymi jak moc
oraz funkcja.
Tracking icebreakers
Another new feature available in the map portal
is being able to track the position of icebreakers.
Icebreakers traceability is ensured by integration with GeoSMoRP system which includes
icebreakers location. Each icebreaker located in
the ﬂeet has a GPS transmitter. GPS monitoring
service, used to track the location of icebreakers,
is provided by the company SATIS GPS. Monitoring data are available in XML format using
Web Services. Data on icebreakers can be found
in the layer „Measurement data”.
Each icebreaker is described by an appropria
symbol
and the holder’s name. In addit
it is described also by power and function d
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Komunikat o sytuacji hydrologicznej
Dodatkową funkcjonalnością portalu jest
możliwość wygenerowania komunikatu o
sytuacji hydrologicznej. Narzędzie to znajduje
się na pasku Menu w zakładce Raporty. Opcja
ta umożliwia nadanie unikalnego znaku komunikatu oraz jego treści. Dodatkowo istnieje
możliwość dodania załącznika graﬁcznego.

Additional functionality of the portal is the
ability to generate a message about the hydrological situation. This tool is located on
the Menu bar in the Reports tab. This option
allows you to give a unique character of a message and its content. Additionally, you can add
a graphic attachment.

Po uzupełnieniu wszystkich danych i zapisaniu komunikatu, istnieje możliwość weryﬁkacji, w którym miejscu komunikat został zapisany. Jest on zapisywany w formacie PDF.
W wyniku wygenerowania komunikatu
otrzymuje się dokument (rysunek z lewej):
After ﬁlling in all the data and saving the
message, there is a possibility of veriﬁcation,
at which point the message was recorded. It
is stored in a PDF format.
As a result of the message generating you get
the following document:

www.smorp.pl
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Aplikacje Mobilne
Geoinformatyczny system GeoSMoRP jest jednym z
elementów działań ochrony przeciwpowodziowej.
Oprócz zapewnienia stałego podglądu sytuacji na rzece, projekt obejmował również stworzenie aplikacji
mobilnej systemu monitorowania ryzyka powodziowego GeoSMoRP.
Aplikacja GeoSMoRP Monitoring przeznaczona jest
dla służb terenowych w celu przeglądania widoku
z danej kamery, zlokalizowania pozycji lodołamacz,
pozwala również na odebraniaeraportu o bieżącej
sytuacji hydrologicznej na rzece Wiśle, który wygenerowany został przez system GeoSMoRP. Aplikacja
ta jest kompatybilna z systemem Android oraz iOS i
jest dedykowana na urządzenia takie jak smartfony,
tablety oraz laptopy. Aplikacja oferuje prostą nawigację w oknie mapy poprzez przesuwanie, powiększanie
/lupa/, pomniejszanie widoku mapy.

Mobile Application
GeoSMoRP geoinformatio
ﬂood protection measure
solid overview of the situ
also included the creation
toring application system
GeoSMoRP monitoring ap
service to browse the vie
position of an icebreaker
ive a report on the curre
the Vistula River, which
GeoSMoRP system. This a
Android and iOS and is
smartphones, tablets and
fers simple navigation in
zooming in / magniﬁer / z

GeoSMoRP Monitoring oferuje takie funkcjonalności jak:

GeoSMoRP Monitoring offers features such as:

tLokalizacja
Opcja ta powoduje przeniesienie widoku mapy do
miejsca, w którym Użytkownik aktualnie się znajduje.
Opcja ta nie działa, jeśli Użytkownik znajduje się poza
obszarem projektu.

tLocation
This option moves the map view to the place where the
user currently is located. This option does not work if the
user is outside of the project.

tWyszukiwanie
Opcja ta umożliwia wyszukanie na obszarze projektu
lodołamaczy, kamer, wodowskazów oraz miejscowości.
tPanel narzędzi
Pozwala na zarządzanie widocznością warstw i serwisów. Opcja ta powoduje wyświetlenie listy dostępnych warstw w ramach modułu Dane pomiarowe.
Użytkownik może również dodać dodatkowe mapy
wybierając zakładkę „Dodaj mapę”.
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tSearch
This option allows you to search the project for icebreakers, cameras, gauges and villages.
tPanel Tools
It allows you to manage the visibility of layers and services. This option displays a list of available layers within
the data measurement module. The user can also add
extra maps by selecting the „Add map” tab.

www.smorp.pl
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Panel narzędzi z dostępnymi opcjami

Tools panel available options

Panel ten zawiera funkcje:

This panel includes such functions as:

tRaport
Opcja ta umożliwia pobranie w formacie pdf,
komunikatu o bieżącej sytuacji hydrologicznej
w Regionie Wodnym Dolnej Wisły.

tReport:
This option lets you download a message about
the current hydrological situation in the Lower
Vistula Water Region in a pdf format.

t Pomiary
Opcja umożliwia pomiar długości oraz powierzchni
obiektów.

tMeasurements
This option allows you to measure the objects
length and area..

tZapis trasy
Wybranie opcji powoduje rozpoczęcie rejestrowania trasy Użytkownika. Po zakończeniu zapisu,
trasa zostaje zapisana w Zakładce Moje dane.

tTrack record
Choosing this option starts recording the User’s
route. After recording is completed, the route is
saved in the My Data tab.

tWskaż punkt
Opcja umożliwia wskazanie punktu na podstawie współrzędnych. Wynikiem jest przybliżenie
mapy do zadanego punktu.

tPoint choosing
This option allows you to specify a point based on
coordinates. The result is to bring the map to the
desired point.

tUdostępnij pozycję
Opcja umożliwia udostępnienie pozycji Użytkownika poprzez wysyłanie informacji o położeniu za
pomocą mail’a.

tShare item
This option allows sharing your position by
sending information on your location by mail.

tMoje dane
Po kliknięciu wyświetlą się wszystkie zapisane
prze z Użytkownika trasy oraz punkty.
Informacje o projekcie
tPomoc
Po kliknięciu przycisku Pomoc, zostaje ona pobrana w formacie PDF.
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tMy data
When you click it, it displays all routes and points
saved by the User.
About the project
tHelp
When you click Help, the ﬁle is downloaded in a
PDF format.

www.smorp.pl

tIdentyﬁkacja obiektów
Pinezka z oznaczeniem obiektu pojawia się
w chwili selekcji obiektu. Narzędzie umożliwia
wykonanie akcji na pinezce poprzez przycisk.

tIdentify objects
The pin labeled object appears when selecting the
object. The tool allows you to perform actions on
the pin via the button.

tUdostępnij
umożliwia udostępnienie punktu przez e – mail.

tShare
This option allows you to share a point by e - mail.

tZapisz punkt
spowoduje wyświetlenie formatki w celu zapisania wybranego punktu w zakładce Moje dane.

tSave the point
The option will display a form to store the selected
point in the My Data tab.

tWczytanie obrazu z kamery
Opcja ta jest dedykowana dla aplikacji GeoSMoRP
Monitoring. Umożliwia wyświetlenie pinezki
identyﬁkacyjnej, z oznaczeniem nazwy oraz obrazem z kamery, który po kliknięciu przekierowuje
Użytkownika do okna podglądu widoku z kamery. Narzędzie to pozwala na stały monitoring sytuacji koryta rzeki Wisły.

tLoad the camera image
This option is dedicated to the GeoSMoRP
monitoring application. It allows to display
identiﬁcation pin, together with the name and an
image from the camera, when clicked, redirects
the user to the preview window of the camera.
This tool allows constant monitoring of the
situation of the Vistula River.

tMonitorowanie pozycji lodołamaczy
Dzięki zamontowanym na lodołamaczach nadajnikom GPS, możliwe jest stałe śledzenie pozycji
pojazdów znajdujących się we ﬂocie. Po selekcji
obiektu oznaczonego odpowiednim symbolem
wyświetla się pinezka z nazwą oraz pozycją lodołamacza.

tMonitoring the position of icebreakers
Thanks to GPS transmitters mounted on the
icebreakers, it is possible to continuously track
the position of vehicles within the ﬂeet. After
selection of an object’s appropriate symbol a pin
with the name and position of the icebreaker is
displayed.

www.smorp.pl
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Przykładowy opis montażu kamery, stanowiącej punkt
monitoringu
Exemplary description of how to install the monitoring point’s camera
PK1 – Toruń
Kamera w punkcie kamerowym została zainstalowana na
konstrukcji stalowej mostu, z zastosowaniem ﬂanszy z odciągami z zapewnieniem widoczności czoła ﬁlarów. Montaż
kamery, odciągów i okablowania został wykonant w sposób bezinwazyjny. Szafka teletechniczna z wyposażeniem
została zainstalowana na podporze mostu pod konstrukcją,
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej szafki teletechnicznej systemu pomiaru wysokości.
The camera in the monitoring point has been installed on
the steel construction of the bridge, using ﬂange with stays
in ensuring the visibility of the front pillars. Mounting the
unit stays and wiring has been made in a non-invasive
manner. Telecommunication box has been installed on the
pillar of the bridge under construction in the close vicinity
of the existing telecommunication box of the altitude measurement system.

Pozostałe punkty kamerowe i ich lokalizacje:
Other camera points and their localization:
PK2 – Fordon
PK3 – Chełmno
PK4 – Grudziądz
PK5 – Kwidzyn
PK6 – Biała Góra
PK7 – Tczew
PK8 – Kiezmark
PK9 – Kierownica Wschodnia
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