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Definicja radionawigacjiDefinicja radionawigacji

 Radionawigacja (radiookreRadionawigacja (radiookreśślenie)lenie) jest to rodzaj nawigacji wykorzystujjest to rodzaj nawigacji wykorzystująący cy 
wwłłaaśściwociwośści propagacyjne fal radiowych dla wyznaczania: wspci propagacyjne fal radiowych dla wyznaczania: wspóółłrzrzęędnych dnych 
pozycji, kierunku lub przekazywania informacji o utrudnieniach (pozycji, kierunku lub przekazywania informacji o utrudnieniach (ostrzeostrzeżżeeńń). ). 

PodziaPodziałł śświatowy systemwiatowy systemóów radionawigacyjnychw radionawigacyjnych



Historia radionawigacjiHistoria radionawigacji

 Za poczZa począątek rozwoju radionawigacji uwatek rozwoju radionawigacji uważża sia sięę::
oo 1895 r.1895 r. –– odkrycie fal radiowych oraz wynalezienie radia przez Aleksandraodkrycie fal radiowych oraz wynalezienie radia przez Aleksandra

PopowaPopowa
oo 1897 r.1897 r. –– po raz pierwszy Guglielmo Marconi nawipo raz pierwszy Guglielmo Marconi nawiąązazałł łąłącznocznośćść radiowradiowąą ze ze 

statkiem oddalonym o ok. 20 kmstatkiem oddalonym o ok. 20 km
oo 1901 r.1901 r. –– Guglielmo Marconi przesGuglielmo Marconi przesłłaałł komunikat przez Atlantyk z Anglii  do komunikat przez Atlantyk z Anglii  do 

KanadyKanady

SprzSprzęęt radiowy wykorzystywany przez Marconiego do nawit radiowy wykorzystywany przez Marconiego do nawiąązania zania łąłącznocznośści radiowejci radiowej



DeccaDecca--NavigatorNavigator

 Rodzaj systemu:Rodzaj systemu: terrestryczny, hiperboliczny system radionawigacyjnyterrestryczny, hiperboliczny system radionawigacyjny

 Geneza i lata dziaGeneza i lata działłania: ania: Wielka Brytania, 1944 Wielka Brytania, 1944 –– 2001 r. 2001 r. 

 ZasiZasięęg systemu: g systemu: 200 200 –– 450 Mm (dla pojedynczego 450 Mm (dla pojedynczego łłaańńcucha)cucha)

 DokDokłładnoadnośćść systemu: systemu: 50 50 –– 800 m800 m

 Przeznaczenie systemu: Przeznaczenie systemu: żżegluga przybrzeegluga przybrzeżżna na 

W.J. OW.J. O’’Brien (L) i H.F. Schwarz (P)Brien (L) i H.F. Schwarz (P) UrzUrząądzenie odbiorcze Markdzenie odbiorcze Mark--VV



DeccaDecca--Navigator na akwenach morskich RPNavigator na akwenach morskich RP

 Polska byPolska byłła obja objęęta zasita zasięęgiem dziagiem działłania 3 ania 3 łłaańńcuchcuchóów:w:

oo 0A (po0A (połłudniowy Baudniowy Bałłtyk)tyk)
oo 4B (p4B (póółłnocny Banocny Bałłtyk)tyk)
oo 7B (du7B (duńński)ski)

ŁŁaańńcuchy systemu Deccacuchy systemu Decca--Navigator dostNavigator dostęępne na akwenach morskich RP w latach 1948pne na akwenach morskich RP w latach 1948--19991999

Stefa dziaStefa działłania ania łłaańńcucha cucha 
0A 0A ((na podstawiena podstawie Decca Decca 

Navigator NewsNavigator News))



DokDokłładnoadnośćść DeccaDecca--NavigatorNavigator

 Na poniNa poniżższym rysunku zaprezentowano rozkszym rysunku zaprezentowano rozkłład pozycji 4052 pomiarad pozycji 4052 pomiaróów w 
otrzymanych dla otrzymanych dla łłaańńcucha 0A systemu Deccacucha 0A systemu Decca--Navigator.Navigator.

 Pomiary zostaPomiary zostałły wykonane 22 czerwca 1993 r. z wykorzystaniem odbiornika y wykonane 22 czerwca 1993 r. z wykorzystaniem odbiornika 
MK 53.MK 53.

RozkRozkłład pozycji systemu Deccaad pozycji systemu Decca--NavigatorNavigator



 Rodzaj urzRodzaj urząądzenia: dzenia: pierwsze urzpierwsze urząądzenie radionawigacyjnedzenie radionawigacyjne

 Geneza i lata dziaGeneza i lata działłania: ania: USA, pierwsza radiolatarnia zostaUSA, pierwsza radiolatarnia zostałła uruchomiona w a uruchomiona w 
1921 r., natomiast pod koniec XX wieku radiolatarnie by1921 r., natomiast pod koniec XX wieku radiolatarnie byłły wycofywane z uy wycofywane z użżytkuytku

 ZasiZasięęg urzg urząądzenia: dzenia: 20 20 –– 200 Mm 200 Mm 

 DokDokłładnoadnośćść urzurząądzenia: dzenia: radionamiar z dokradionamiar z dokłładnoadnośściciąą do 2do 2°°

 Przeznaczenie urzPrzeznaczenie urząądzenia: dzenia: radionamierzanieradionamierzanie

Radiolatarnia w stanie New JerseyRadiolatarnia w stanie New Jersey Radionamiernik z okresu II wojny Radionamiernik z okresu II wojny śświatowejwiatowej

Morskie radiolatarnie bezkierunkowe Morskie radiolatarnie bezkierunkowe –– RCRC



Radiolatarnie (RC) na akwenach morskich RPRadiolatarnie (RC) na akwenach morskich RP

 Na obszarze Polski byNa obszarze Polski byłło 7 radiolataro 7 radiolatarńń (RC), kt(RC), któóre tworzyre tworzyłły 3 y 3 łłaańńcuchy:cuchy:

oo 0003 (Krynica Morska0003 (Krynica Morska - Hel)Hel)
oo 0006 (Rozewie0006 (Rozewie - ŁŁebaeba - Ustka)Ustka)
oo 0009 (Ko0009 (Kołłobrzegobrzeg - ŚŚwinoujwinoujśściecie - Stubbenkammer Stubbenkammer –– Niemcy)Niemcy)

Strefy dziaStrefy działłania poszczegania poszczegóólnych lnych łłaańńcuchcuchóóww



ADAD--22

 Rodzaj systemu: Rodzaj systemu: terrerystczny, fazolokacyjny system radionawigacyjnyterrerystczny, fazolokacyjny system radionawigacyjny

 Geneza i lata dziaGeneza i lata działłania: ania: Polska, 1978 Polska, 1978 –– 1999 r.1999 r.

 ZasiZasięęg systemu: g systemu: 100 Mm (dla pojedynczego 100 Mm (dla pojedynczego łłaańńcucha)cucha)

 DokDokłładnoadnośćść sytemu: sytemu: 1 1 –– 11.5 m (0.01 szeroko11.5 m (0.01 szerokośści pasa pozycyjnego)ci pasa pozycyjnego)

 Przeznaczenie systemu: Przeznaczenie systemu: ososłłona nawigacyjna na akwenie Zatoki Gdaona nawigacyjna na akwenie Zatoki Gdańńskiejskiej

Stacja ADStacja AD--2 w G2 w Góórkach rkach 
ZachodnichZachodnich

Odbiornik okrOdbiornik okręętowy systemu ADtowy systemu AD--22



ADAD--2 na akwenach morskich RP2 na akwenach morskich RP

 System ADSystem AD--2 sk2 skłładaadałł sisięę tylko z jednego tylko z jednego łłaańńcucha zlokalizowanego na cucha zlokalizowanego na 
akwenie Zatoki Gdaakwenie Zatoki Gdańńskiej. skiej. ŁŁaańńcuch ten tworzycuch ten tworzyłły:y:

oo Stacja gStacja głłóówna D wna D –– GGóórki Zachodnierki Zachodnie
oo Stacja podlegStacja podległła A a A –– dalba dalba „„FF”” (do 1985 r.)(do 1985 r.)
oo Stacja podlegStacja podległła B a B –– Krynica MorskaKrynica Morska
oo Stacja podlegStacja podległła C a C –– WWłładysadysłławowoawowo

Strefy dziaStrefy działłania dla dwania dla dwóóch wariantch wariantóów par stacji systemu ADw par stacji systemu AD--22



DGPSDGPS

 Rodzaj systemu: Rodzaj systemu: satelitarny, rsatelitarny, róóżżnicowy system radionawigacyjnynicowy system radionawigacyjny

 Geneza i lata dziaGeneza i lata działłania: ania: USA, pierwszy system DGPS publicznego dostUSA, pierwszy system DGPS publicznego dostęępu pu 
rozpoczrozpocząłął ciciąąggłąłą pracpracęę w 1990 r.w 1990 r.

 ZasiZasięęg systemu: g systemu: 200 km (dla polskich radiolatar200 km (dla polskich radiolatarńń))

 DokDokłładnoadnośćść sytemu: sytemu: 1 1 –– 2 m2 m

 Przeznaczenie systemu: Przeznaczenie systemu: zabezpieczenie nawigacji na akwenach zabezpieczenie nawigacji na akwenach 
przybrzeprzybrzeżżnych, wejnych, wejśściach do portu oraz hydrografiiciach do portu oraz hydrografii

Strefy dziaStrefy działłania polskich stacji referencyjnych DGPS w 2014 r.ania polskich stacji referencyjnych DGPS w 2014 r.



DGPS na akwenach morskich RPDGPS na akwenach morskich RP

 W skW skłład polskiego systemu DGPS wchodzad polskiego systemu DGPS wchodząą::

oo 2 stacje referencyjne: Dziwn2 stacje referencyjne: Dziwnóów i Rozewiew i Rozewie
oo Stacja centralna: UrzStacja centralna: Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni
oo Odbiornik DGPS (skOdbiornik DGPS (skłładajadająący sicy sięę z 2 elementz 2 elementóów): odbiornik satelitarny GPS, w): odbiornik satelitarny GPS, 

odbiornik MSKodbiornik MSK

Architektura systemu DGPSArchitektura systemu DGPS



DokDokłładnoadnośćść DGPSDGPS

 Ze wzglZe wzglęędu na zmieniajdu na zmieniająące sice sięę wartowartośści bci błęłęddóów okrew okreśślania pozycji systemlania pozycji systemóów w 
DGPS przeprowadzono 3 dDGPS przeprowadzono 3 dłługoterminowe kampanie pomiarowe:ugoterminowe kampanie pomiarowe:

oo 2006 r.2006 r. –– zarejestrowano 2 187 842 pomiarzarejestrowano 2 187 842 pomiaróóww
oo 2009 r.2009 r. –– zarejestrowano 214 842 pomiarzarejestrowano 214 842 pomiaróów w 
oo 2014 r.2014 r. –– zarejestrowano 951 698 pomiarzarejestrowano 951 698 pomiaróóww

Dystrybuanta bDystrybuanta błęłędu 2D pozycji przewidywanej systemu DGPSdu 2D pozycji przewidywanej systemu DGPS



SyledisSyledis

 Rodzaj systemu: Rodzaj systemu: terrestryczny system radionawigacyjnyterrestryczny system radionawigacyjny

 Geneza i lata dziaGeneza i lata działłania: ania: Francja, poczFrancja, począątek lat 80tek lat 80--tych XX w. tych XX w. –– 1995 r.1995 r.

 ZasiZasięęg systemu: g systemu: 80 80 –– 120 km (dla pojedynczej stacji referencyjnej)120 km (dla pojedynczej stacji referencyjnej)

 DokDokłładnoadnośćść sytemu: sytemu: 1 1 –– 10 m10 m

 Przeznaczenie systemu: Przeznaczenie systemu: precyzyjne pozycjonowanie jednostek pprecyzyjne pozycjonowanie jednostek płływajywająących cych 

Odbiornik typu S3Odbiornik typu S3Antena stacji SyledisAntena stacji Syledis



Syledis na akwenach morskich RPSyledis na akwenach morskich RP

 Na obszarze Polski byNa obszarze Polski byłł rozmieszczony jeden rozmieszczony jeden łłaańńcuch systemu Syledis:cuch systemu Syledis:

oo Karlshagen Karlshagen -- KarsibKarsibóór r –– KikutKikut

 Syledis nie bySyledis nie byłł praktycznie wykorzystywany przez upraktycznie wykorzystywany przez użżytkownikytkownikóów morskich w morskich 
(na akwenie Zatoki Pomorskiej funkcjonowa(na akwenie Zatoki Pomorskiej funkcjonowałł jujużż system DGPS)system DGPS)

Strefa dokStrefa dokłładnoadnośści dla ci dla łłaańńcucha (Karlshagen cucha (Karlshagen -- KarsibKarsibóór r -- Kikut)Kikut)



WnioskiWnioski

 W artykule opisano historiW artykule opisano historięę morskich radionawigacyjnych systemmorskich radionawigacyjnych systemóów pozycyjnych w pozycyjnych 
wykorzystywanych w Polsce w latach 1948wykorzystywanych w Polsce w latach 1948--20152015

 Systemy te opisano stosujSystemy te opisano stosująąc jednolitc jednolitąą przestrzeprzestrzeńń kryterialnkryterialnąą: opis og: opis ogóólny, lny, 
architektura i zasada dziaarchitektura i zasada działłania, dokania, dokłładnoadnośćść okreokreśślenia pozycji oraz lenia pozycji oraz 
wykorzystanie systemu na akwenach morskich RPwykorzystanie systemu na akwenach morskich RP

 Na obszarze Polski na przestrzeni lat wykorzystywano dostNa obszarze Polski na przestrzeni lat wykorzystywano dostęępne na pne na śświecie wiecie 
rozwirozwiąązania oraz zrealizowano wzania oraz zrealizowano włłasny system pozycyjny ADasny system pozycyjny AD--22

 Pod koniec XX wieku zrezygnowano z systemPod koniec XX wieku zrezygnowano z systemóów hiperbolicznych i w hiperbolicznych i 
radionamierzania na korzyradionamierzania na korzyśćść łłatwiejszego w uatwiejszego w użżyciu i wielokrotnie yciu i wielokrotnie 
dokdokłładniejszego systemuadniejszego systemu GPS (w tym jego odmiany rGPS (w tym jego odmiany róóżżnicowej nicowej –– DGPS)DGPS)

 Niestety, brak jasno zdefiniowanych wymagaNiestety, brak jasno zdefiniowanych wymagańń (krajowych i mi(krajowych i mięędzynarodowych) dzynarodowych) 
wobec systemwobec systemóów radionawigacyjnych dotyczw radionawigacyjnych dotycząących: dokcych: dokłładnoadnośści, dostci, dostęępnopnośści, ci, 
ciciąąggłłoośści, niezawodnoci, niezawodnośści, wiarygodnoci, wiarygodnośści czy strefy dziaci czy strefy działłaniaania



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


