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WYBUDOWANEGO TERMINALU GAZOWEGO LNG 
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Streszczenie. W artykule zawarto krótki opis systemu GPS (Global Positioning 

System) w odmianie różnicowej, aktualnie funkcjonujący na terenie Zatoki Pomorskiej. 

Podano także przykład modernizacji i rozbudowy systemu na omawianym akwenie 

na potrzeby największych gazowców LNG, mających wkrótce zawijać do Terminalu 

Gazowego LNG w Świnoujściu. 

Słowa kluczowe: gazowce LNG, system RTK i DGPS 

DGPS AND RTG POSITIONING SYSTEM  FOR GAS TERMINAL IN THE 

AREA OF POMERANIAN BAY 

Summary. Short description of GPS (Global Positioning System) and its differential 

mode is presented in this article. Proposal of modernization and some changes to the 

system construction itself are also included in this paper in accordance to LNG gas 

tankers needs and requirements which will enter Świnoujście LNG Terminal in nearest 

future. 
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1. WPROWADZENIE 

Dla zabezpieczenia przejścia gazowca LNG (Liquefied Natural Gas) należy przygotować 

systemy elektronicznych pomocy nawigacyjnych dla wsparcia nawigacji w dobrych jak 

i niekorzystnych warunkach pogodowych. 

W rejonie Zatoki Pomorskiej można aktualnie korzystać z następujących systemów 

radionawigacyjnych, spełniających wymagania IMO (International Maritime Organization): 

• GPS (Global Positioning System), GLONASS (Global Navigation Satellite System), 

DGPS (Differential Global Positioning System), AIS (Automatic Identification 
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System) - posiadające uznanie administracji morskiej oraz instytucji żeglugowych 

w dziedzinie nawigacji,  

• EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) oraz planowany 

w ramach Projektu KSBM (Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego) dla portu 

Świnoujście system lokalny DGPS – RTK (Real Time Kinematic) - nieposiadające 

certyfikatu morskiego, 

• dodatkowo lokalne systemy nadzoru i kontroli ruchu morskiego na tym akwenie: 

VTMS (Vessel Traffic Management Systems) Szczecin-Świnoujście oraz AIS-PL 

z bazą danych w Gdyni i terminalami operatorskimi w Świnoujściu i Szczecinie.  

 

Osiągalny jest także płatny serwis DGPS – OmniStar. 

2. SYSTEM DGPS 

System GPS oraz jego stacje referencyjne DGPS (Dziwnów (PL), Grosse Mohrdorf (D), 

Hammerodde (Dk)), stanowią elementy osłony radionawigacyjnej strefy Bałtyku Południo-

wego, a w szczególności Zatoki Pomorskiej - rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Pokrycie sygnałami DGPS Zatoki Pomorskiej i Portu Świnoujście [IALA, 2010 r.] 

Fig. 1. Coverage of DGPS signals from the Pomeranian Bay and the Port of Świnoujście 

Ze względu na możliwe do osiągnięcia dokładności i niezawodność wyznaczania pozycji, 

system DGPS jest dziś powszechnie wykorzystywany jako główny element osłony 

radionawigacyjnej podejścia do portów morskich. Funkcjonuje on opierając się na dwóch 

strategiach serwisów nawigacyjnych: 
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• ogólnodostępnej opartej na stacjach referencyjnych DGPS standardu IALA 

(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), 

pracujących w zakresie częstotliwości (283,5-325 kHz) i o zasięgu do 300 km i 

dokładności wyznaczeń pozycji 1-10 m określane z prawdopodobieństwem 95%,  

• lokalnej z ograniczonym dostępem, działającej z zastosowaniem brzegowych stacji 

referencyjnych DGPS/RTK oraz okrętowych dwuczęstotliwościowych odbiorników 

fazowych GPS/RTK o decymetrowej dokładności określenia pozycji, tworzących 

wielosensorowe platformy pomiarowe – wykorzystywane w pilotażu i przy pracach 

inżynierskich, a docelowo w fazie dokowania jednostek. 

 

Przy wyborze stacji DGPS należy kierować się jej parametrami technicznymi, mającymi 

wpływ na:  

• siłę sygnału i stosunek sygnał szum (odległość stacji od akwenu obsługi),  

• ciągłość pracy i dostępności sygnału (niezawodność),  

• monitorowanie działania (funkcja integrity) lokalne, zdalne,  

• obszar pokrycia i strefy dokładności pozycji domyślnych użytkowników,  

• metody transmisji poprawek DGPS/RTK (modulacji sygnału, kanałów),  

• wzajemne rozmieszczenie stacji referencyjnych i monitorujących,  

• sposoby nadzoru systemu – monitorowania statusu stacji, a w tym szczególnie regionu 

Zatoki Pomorskiej,  

• tryb i kanały powiadamiania o alarmach. 

 

Zaleca się stosowanie najbliższej stacji referencyjnej (biorąc pod uwagę położenie 

geograficzne), którą jest DGPS Dziwnów. Jej zasadniczym przeznaczeniem jest: 

• serwis nawigacyjny (pozycyjny), zapewniający bezpieczeństwo żeglugi na obszarze 

zachodniej części Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, do 250 km od Dziwnowa, 

• nawigacyjne (pozycyjne) zabezpieczenie podejścia do portów: Świnoujście, Szczecin, 

Dziwnów aż po Kołobrzeg,  

• wspomaganie pozycjonowania jednostek w ramach AIS i VTS (Vessel Traffic 

Service)  na Zatoce Pomorskiej i torze podejściowym Świnoujście-Szczecin,  

• wspomaganie prac hydrograficznych – w ramach strefy działania stacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem podejść do portów Świnoujście, Szczecin, 

Kołobrzeg,  

• zastosowanie w rybołówstwie,  

• wykorzystanie przy eksploatacji złóż podwodnych i prac inżynierskich, 

np. utrzymanie torów podejściowych do portów Świnoujście, Szczecin,  

• pozycjonowanie oznakowania nawigacyjnego (w tym pław). 
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3. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NAWIGACJI DGPS 

System DGPS spełnia wymogi rezolucji IMO oraz aktów prawnych UE. W zakresie 

technicznym jego działanie i parametry określają rekomendacje IALA (International 

Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). 

Cechy operacyjne systemu satelitarnego muszą spełniać wymagania IMO, od strony 

wyposażenia nawigacyjnego statku wymagania, w odniesieniu do systemu, określa 

Konwencja SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), Rozdział. V.  

Rekomendacje co do jego działania są zawarte w Rezolucjach IMO: 

 A.915(22) Revised Maritime Policy and Requirements for a Future Global Navigation  

Satellite System (GNSS), 

 A.953(23) World-Wide Radionavigation System. 

4. WYMAGANIA OPERACYJNE I TECHNICZNE DLA STACJI LĄDOWEJ DGPS 

Wymagania są zawarte w rekomendacji IALA, R-121 ver. 03/2005,“Recommendation 

on the Performance and Monitoring of GNSS Service In the Frequency Band 283,5-325 

kHz”. Rezolucje IMO A.915(22) oraz A.953(23) tworzą podstawę formalnych wymagań 

w stosunku do nawigacji w różnych strefach morskich, w szczególności zaś strefy 

przybrzeżnej, torów podejściowych i portów. Na podstawie Rezolucji IMO A.953(23) można 

określić wymagania co do dokładności systemu pozycjonowania dla różnych faz nawigacji 

oraz innych zastosowań, jak też wymagania co do minimalnej częstości powtarzania pozycji.  

W tabeli 1 przedstawiono wymagania IMO dla systemów radionawigacyjnych w strefie 

przybrzeżnej, na torach podejściowych do portów morskich i na pełnym morzu oraz dwa typy 

ryzyka nawigacyjnego: znaczne i zmniejszone, dla obszarów morskich w zależności 

od niebezpieczeństwa nawigacyjnego i natężenia ruchu statków. 

Dostępność sygnału dla systemów radionawigacyjnych jest wymagana inna przy: 

• dużym ruchu statków i wysokim ryzyku nawigacyjnym, gdzie wymaga się 

dostępności sygnału ponad 99,8%,  

• mniejszym ruchu statków i niższym ryzyku, gdzie wystarczy dostępność sygnału 

na poziomie 99,5%. 
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 Tabela 1 

Wymagania dla systemów radionawigacyjnych według Rezolucji IMO A.953(23) 

Akwen nawigacyjny 

 
Wejście do portu, podejście do portu i wody 

przybrzeżne 

Pełne morze, 

ocean 

Parametr 

Strumień ruchu 

statków o dużym 

natężeniu oraz/lub 

znaczący poziom 

ryzyka 

Strumień ruchu statków 

o małym natężeniu 

oraz/lub zmniejszony 

poziom ryzyka 

 

Dokładność określenia pozycji 

(horyzontalnie M0,95) 
≤ 10 m ≤ 10 m ≤ 100 m 

Zakres pokrycia 
Odpowiednie dla zapewnienia określania 

pozycji w tej fazie nawigacji 
Globalne 

Okres aktualizacji pozycji (obliczona 

i wyświetlona pozycja) 
≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s 

Okres aktualizacji pozycji (jeżeli 

zostanie wykorzystana dla 

graficznego przedstawienia na 

ekranie AIS lub dla bezpośredniego 

sterowania statkiem 

≤ 2 s ≤ 2 s ≤ 2 s 

Dostępność 
≥99,8% (w okresie 

2 lat) 

≥99,5% (w okresie  

2 lat) 

≥99,8%  

(w okresie 

 30 dni) 

Ciągłość 
≥99,7% (w trakcie 

3 h) 

≥99,85% (w trakcie 

3 h) 
Nie dotyczy 

Czas do uruchomienia alarmu 10 s 10 s 

Tak szybko jak 

to możliwe dla 

systemów 

(MSI) 

 

W praktyce ustanawia to 3 warianty niezawodności, które odpowiadają sytuacjom, gdzie 

na wspólnym obszarze działają jedna lub dwie lokalne stacje DGNSS (Differential Global 

Navigation Satellite System). Jest to spełnione przypadku podejścia do Świnoujścia – patrz 

tabela 2. 
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 Tabela 2  

Zestawienie minimalnych wymagań w stosunku do systemu nawigacyjnego GNSS  

dla strefy przybrzeżnej według Rezolucji A.953 oraz R-121 IALA, przy założeniu małego 

ruchu i niskiego poziomu ryzyka 
 

PARAMETR WYMAGANA WARTOŚĆ 

Dokładność systemu:  

 dokładność pozycji na torze  10 m (95%) 

 dokładność pozycji w porcie  1 m (95%) 

Integralność systemu: Stacja monitorowana 24 h 

 czas do alarmu  10 s 

 pozycja limit alarmu tor podejściowy 

 pozycja limitu alarmu w porcie 

 25 m 

 2,5 m 

Dostępność serwisu > 99,5% (2 lata) 

Maksymalny okres przerwy w pracy serwisu  10 s 

Ciągłość serwisu  99,97 % (3 h) 

Zasięg serwisu 100 km 

Okres uaktualniania pozycji co najmniej raz na 2 s 

Liczba użytkowników jednocześnie korzystających z systemu bez ograniczeń 

 

W powyższym zapisie: 

• „system” oznacza GNSS, z uwzględnieniem odbiornika użytkownika,  

• „serwis” oznacza GNSS, bez uwzględniania odbiornika użytkownika. 

W tabeli 3 przedstawiono wymagania co do dokładności pozycji, dostępności, ciągłości 

i wymaganego pokrycia dla systemu DGPS. 

 

 Tabela 3 

Obszary nawigacji i wymagane minimalne parametry DGPS Rezolucja(A.519) 

Obszary nawigacyjne 
Dokładność 

pozycji 95%[m] 

Dostępność 

[%] 

Ciągłość 

[%] 

Wymagane pokrycie stacji 

referencyjnych DGPS 

Ocean lub otwarte morze do 100 
99,8 przez 30 

dni 
- Brak 

Żegluga przybrzeżna 

i zatokowa z niskim 

ryzykiem 

<10 
99,5 przez 2 

lata 

99,85 

przez 3 h 
Pojedyncze 

Żegluga przybrzeżna 

i zatokowa z wysokim 

ryzykiem 

<10 
99,8 przez 2 

lata 

99,97 

przez 3 h 
Podwójne lub więcej 
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5. DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU DGPS NA OBSZARZE ZATOKI POMORSKIEJ 

Z analizy IALA Master List oraz mapy nawigacyjnej rejonu Zatoki Pomorskiej wynika, 

że rejon ten jest kilkukrotnie pokryty sygnałem stacji brzegowych DGPS z co najmniej 

3 państw. Jak wynika z tabeli 4, są to stacje Dziwnów (polska), Grosse Mohrdorf (niemiecka) 

oraz Hammerodde (duńska), są to stacje monitorowane, spełniające wymagania IALA. 

Ich odległości od Świnoujścia gwarantują wystarczające natężenie sygnału radiowego 

i dostępność poprawek DGPS, nadawanych w kodzie otwartym RTCM SC104.  

 Tabela 4  

Parametry stacji DGPS dostępnych na Zatoce Pomorskiej 

Stacje DGPS państw PL, D, Dk 

Data aktualizacji: maj 2011 

Nazwa 
Identyfikacja 

Pozycja 

Zasięg 

nominalny 
Odległość od 

Świnoujścia 

[km] Stacja nadawcza [km] [µV/m] 

Dziwnów (PL) 481 
54°01,0’N 

014°44,0’E 
250 50 34 

Grosse 

Mohrdorf (D) 
491 

54°20,0’N 

012°55,0’E 
250 50 100 

Hammerodde 

(Dk) 
451 

55°18,0’N 

014°46,0’E 
200 50 140 

Nazwa 
Zintegrowany 

monitoring 

Typ nadawanych 

wiadomości RTCM 

Częst. 

[kHz] 

Szyb. 

Mod. 

[bps] 

Uwagi 

Dziwnów (PL) 
Tak 

+remote* 
9 3 7 16 283,5 100 150 W 

Grosse 

Mohrdorf (D) 

Tak 

+remote 
9 3 7 16 308,0 100 170 W 

Hammerodde 

(Dk) 
Tak 9 3 7 16 289,5 100 100 W 

 

*) Zdalny monitoring st. Dziwnów planowany od 2012 r. 

Uwaga: wartość 50 µV/m odpowiada 34 dbµV/m  

 

Według udostępnionych wyników pomiarów Urzędu Morskiego w Gdyni z roku 2010, 

stacje te dają porównywalny poziom dokładności pozycji (2-5 m) oraz stosunek sygnał/szum 

(SS = 47 dBuV/m SNR = 20 dB). 

Ze względu na najmniejszą odległość stacji, jej nowoczesność oraz zmodernizowanie 

w 2010 r. zaleca się używanie na torze podejściowym do Portu Zewnętrznego Świnoujście 

stacji DGPS Dziwnów nadającej na częstotliwości 283,5 kHz (rys. 2). Stacja DGPS Gross 

Mohrdorf 308 kHz jest monitorowana dwustopniowo, jest wskazane używanie jej jako stacji 

zastępczej. 
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Rys. 2. Stacja DGPS – Dziwnów oraz zobrazowanie ruchu statków w rejonie podejścia do 

Świnoujścia (06/2011) 

Fig. 2.  DGPS station - Dziwnów and display of vessel traffic in the area of approach to Świnoujście 

6. SYSTEMY LOKALNE Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM – RTK 

Do zabezpieczenia nawigacyjnego operacji w porcie, a szczególnie fazy podchodzenia 

do nabrzeża stosuje się systemy radiowe RTK (Real Time Kinematic). Zapewniają one 

dokładności wyznaczania pozycji geograficznej na poziomie decymetrów, a przy 

wyznaczeniach statycznych – nawet kilku centymetrów, ale obszar ich działania jest 

ograniczony zwykle do zasięgu 10-40 km od stacji referencyjnej. Stacje referencyjne RTK 

nadają zwykle poprawki w paśmie UKF (Ultrakrótkie Fale) lub GSM (Global System for 

Mobile Communications), co dodatkowo ogranicza ich zasięg. System RTK nie ma 

certyfikacji morskiej, dlatego statki nie są wyposażone standardowo w odbiorniki sygnałów 

RTK (poza jednostkami badawczymi bądź hydrograficznymi). Na świecie istnieją porty 

(jak Amsterdam), gdzie lokalny system kilku stacji RTK spełnia rolę systemu pilotowego.  

W planach projektu KSBM (Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego) jest 

przewidziane wyposażenie portu Świnoujście w system RTK. Wówczas należałoby 

wyposażyć pilotów Portu Zewnętrznego Świnoujście w urządzenia PPU (Pilot Portable Unit), 

zawierające odbiornik dla celów nawigacji precyzyjnej. 
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Aktualnie na wieży latarni morskiej Świnoujście pracuje komercyjna stacja sygnałów 

RTK o zasięgu rzędu 10 km przeznaczona do obsługi prac hydrotechnicznych 

i hydrograficznych przy budowie portu. 

7. WNIOSKI 

Dzięki możliwości wykorzystania dwu stacji (a nawet trzech) na torze podejściowym 

do portu Świnoujście jest możliwe uzyskanie dostępności serwisu DGPS na poziomie 99,8%, 

co w pełni spełnia wymóg dla portów wysokiego ryzyka nawigacyjnego. 

Dodatkowo rejon portu Świnoujście należy wyposażyć w naziemny punkt monitorowania 

dokładności i siły sygnałów DGPS (w szczególności odbieranych ze stacji Dziwnów). Taki 

punkt zdalnego monitorowania stacji Dziwnów jest przewidziany w projekcie Krajowy 

System Bezpieczeństwa Morskiego (realizacja w roku 2012). Ma on być skomunikowany 

siecią komputerową z centralną Stacją Kontrolną systemu DGPS-PL w Gdyni (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Schemat organizacyjny polskiego systemu DGPS-PL 

Fig. 3. Organization chart of the Polish system DGPS-PL 

 

Konwencja SOLAS nie narzuca wymogów posiadania odbiorników DGPS przez statki 

LNG, natomiast tam, gdzie są one zainstalowane, to zgodnie ze standardem umożliwiają 

odbiór ww. stacji brzegowych DGPS. Wymóg posiadania odbiorników DGPS przez statki 
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LNG zawijające do Portu Zewnętrznego Świnoujście może wprowadzić Administracja 

Morska RP. 

 

Poza tym można korzystać z systemu DGPS bez odbiornika w paśmie 300 kHz. Istnieją 

tu trzy możliwości: 

1. Zastosowanie koncepcji wysyłania poprawek DGPS w paśmie VHF (Very High 

Frequency) z najbliższej stacji brzegowej AIS, tzn. Świnoujście. Wówczas wszystkie statki 

LNG, które są już obowiązkowo wyposażone w odbiorniki AIS klasy A, będą 

dysponowały pozycją o dokładności DGPS (high accuracy). 

2. Wyposażenie pilotów w przenośne odbiorniki pilotowe typu PPU (Pilot Portable Unit) 

posiadające odbiornik DGPS/RTK lub odbiornik płatnego systemu poprawek satelitarnych 

OmniStar. Odpowiednio skonfigurowany PPU pozwala na posiadanie ciągłej dokładnej 

informacji o położeniu dziobu i rufy, co pozwala na uzyskanie oraz zobrazowanie ciągłej 

i dokładnej informacji o położeniu wodnicy kadłuba statku w stosunku do osi i granic toru.  

3. Użycie Systemu GPS przy pomiarze pozycji dynamicznej z rozwiązaniem kodowym  

(9-12 kanałów L1) daje dokładność pozycji 2D (horyzontalnej) 95% od kilku do kilkunastu 

metrów (praktycznie od 4 do 12 m) na poziomie 95% przy wykorzystaniu stacji DGPS 

Dziwnów (PL 283,5 kHz) lub Grosse Mohrdorf (D 308,0 kHz).  

 

System DGPS przy pomiarze dokonanym podczas ruchu statku oferuje dokładności 

pozycji 2D na poziomie 1-10 m, (praktycznie od 0,5 do 2,0 m) na poziomie 95%. 

Alternatywą dla systemu DGPS jest system RTK predestynowany do wykorzystania 

przez stacje pilotowe i obsługi wewnętrznej portu. Przy odpowiednim rozmieszczeniu stacji 

referencyjnych, ten krótkozasięgowy system jest o wiele dokładniejszy, nawet od systemu 

DGPS umożliwiając otrzymanie bardziej szczegółowej pozycji. 

Wspomniany system EGNOS na aktualnym poziomie rozwoju dostarcza poprawek 

wielkoobszarowych nadawanych z dwóch satelitów geostacjonarnych. Dokładność jego 

pozycji jest na poziomie dokładności niekorygowanego GPS lub nieco lepsza, tj. 3-6 m 

pozycji 2D. System ten jednak nie posiada uprawnień morskich i z tego powodu nie jest 

zalecany do nawigacji na morzu. 
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