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Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z 
użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego



Założenia projektu - Wymogi metodyczne

2007
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/
publications/Standard_Investigation_of_th
e_Impacts_of_Offshore_Wind_Turbines_o
n_the_Marine_Environment.pdf

Survey conditions

Vertical radar:
• Wind Speed up to 7Bft
• or Wave height: up to 200 cm

Survey conditions

Horizontal radar: 
• Wind Speed max 4 or 5 Bft

(Wave height c.a. max 120 – 250 
cm)



Założenia projektu - Wymogi metodyczne

2013
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_
Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/S
tandard-Investigation-impacts-offshore-
wind-turbines-marine-
environment_en.pdf?__blob=publicationFil
e&v=6

Survey conditions

Vertical radar:
• Wind Speed up to 7Bft
• Wave height: up to 250 cm

Survey conditions

Horizontal radar: 
• Surveys can be usually carried

out in wind Speed up to 3 Bft
(Wave height up to 50 cm)



Cel projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej 
usługi oraz rozwiązań technologicznych dzięki wzmocnieniu 
współpracy z firmą Norweską oraz ograniczenie nierówności 
ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

2. Innowacyjna technologia

Innowacyjne zintegrowanie technologii morskich 
stabilizowanych platform z technologią pomiarów 
radarowych ptaków migrujących. 

3. Innowacyjna usługa

Innowacyjna usługa badania ptaków migrujących z 
użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego na 
statkach badawczych.

Z uwagi na to, że nie znane jest wdrożenie tego typu rozwiązania w badaniach ptaków 
migrujących, wnioskowana innowacja będzie miała charakter innowacji światowej.

1. Partnerstwo z Norweską firmą Stable



Przechyły statków badawczych w zależności od stanów morza



Przechyły statków badawczych w zależności od stanów morza

8-9 
dni badawczych

16-17  
dni badawczych



Cele poznawcze - podsumowanie

Zwiększenie stanu wiedzy o charakterystyce migracji 
ptaków w wyższych stanach morza tj. od 3 do 4 w Skali 
Douglasa

Poprawie jakości wyników badań ptaków migrujących w 
stanach morza do 4 w Skali Douglasa

Możliwość realizacji badań z większą częstotliwością 
próbkowania poprzez możliwość prowadzenia badań w 
wyższych stanach morza



Założenia projektu
Zadania w projekcie

Zadanie A. Wydatki inwestycyjne.

Zadanie C. Badania jednostki stabilizowanego radaru 
ornitologicznego przez niezależny instytut badawczy.

Integracja 
komponentów 

software i 
hardware

Zadanie A1. Aktualizacja oprogramowania 3BROS CONTROL© 
do funkcjonalności użycia w innowacyjnej usłudze

Zadanie B. Opracowanie projektu i wykonanie platformy 
stabilizującej radary ornitologiczne oraz konstrukcji łączącej 
platformę z systemem radarowym.
Opracowanie projektów platformy stabilizującej i konstrukcji 
łączącej platformę stabilizującą z systemem radarowym 
zostanie wykonane w ramach współpracy Wnioskodawcy 
(3Bird) i partnera projektu (Stable).



100%

Quality Health Safety Environment

Na każdym etapie projektu dbamy o Jakość, Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko 



Dziękuję za uwagę!

3Birdsystems.com

Mail: kgajko@3birdsystems.com

Tel. +48 783367409
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