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W połowie marca br. bu-
dowa kanału żeglu-
gowego przez Mierze-

ję Wiślaną znalazła się na 
półmetku – poinformował 
Urząd Morski w Gdyni. Do 
końca prac pozostało 15 mie-
sięcy, ale to dopiero pierwszy 
z trzech etapów inwestycji 
pn. „Budowa drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Za-
toką Gdańską”. Obejmuje on 
m.in. budowę Portu Osłono-
wego od strony Zatoki Gdań-
skiej, kanału żeglugowego ze 
śluzą i konstrukcją zamknięć, 
a także budynków kubaturo-
wych, w tym Kapitanatu No-

System precyzyjnego pozycjonowania rTK Zalewu Wiślanego 

Kluczowa inwestycja
 z satelitarnym wsparciem

Stworzenie i uruchomienie systemu dokładnego pozycjono-
wania na potrzeby prac hydrograficznych i pogłębiarskich 
na Zalewie Wiślanym – to cel zadania realizowanego od ma-
ja 2020 r. do stycznia 2021 r. przez firmę Enamor na zlecenie 
Urzędu Morskiego w Gdyni.

wy Świat. W ramach tej częś
ci powstanie również nowy 
układ drogowy z dwoma ru-
chomymi stalowymi mosta-
mi o pionowej osi obrotu, 
które umożliwią przejazd 
nad kanałem. Z kolei na Za-
lewie Wiślanym budowana 
jest wyspa, na której składo-
wany będzie urobek, a doce-
lowo stanowić ma siedlisko 
dla ptaków. 

Umowa o wartości oko-
ło 992 mln zł na realizację 
tych zadań została podpisa-
na w 4 października 2019 r. 
z konsorcjum firm N.V. Be-
six SA, NDI S.A. oraz NDI 

Sp. z o.o. Ponieważ wszystkie 
te prace inżynierskie wyma-
gają precyzji, Urząd Morski 
w Gdyni postanowił zainwe-
stować w nowy system pozy-
cjonowania na Zalewie Wiś
lanym.

lPrecyzyjna pomoc
System o nazwie RTK Za-

lew opracowano w Urzę-
dzie Morskim w Gdyni przy 
współpracy i wykonawstwie 
firmy Enamor SA z Gdy-
ni – producenta elektronicz-
nych systemów monitorin-
gu oraz urządzeń służących 
do optymalizacji eksploata-

cji statków. Jest to rozwiąza-
nie typu GBAS (Ground Ba-
sed Augmentation System) 
umożliwiające precyzyjne 
pozycjonowania obiektów 
z wykorzystaniem techniki 
RTK GNSS. Posiada parame-
try użytkowe do zastosowań 
w  pracach inżynieryjnych 
oraz związanych z oznako-
waniem nawigacyjnym lub 
prowadzeniem prac hydro-
technicznych. W dalszej per-
spektywie system RTK Zalew 
może posłużyć do nawigacji 
precyzyjnej i pilotażu stat-
ków na drodze wodnej Gdy-
nia – Gdańsk – Elbląg. Jest 
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bowiem kompatybilny sprzę-
towo z innym systemem RTK 
działającym od 2018 r. na Za-
toce Gdańskiej. Ponadto no-
wy system może być wyko-
rzystywany do automatyzacji 
nawigacji platform autono-
micznych w regionie.

lElementy składowe
Uruchomiony system RTK 

Zalew składa się z:
l jednej stacji referencyj-

nej RTK GNSS zlokalizowa-
nej we Fromborku, bazującej 
na odbiorniku wielosyste-
mowym (GPS + GLONASS 
+ Galileo + BeiDou + SBAS);
ltrzech stacji nadawczych 

poprawek RTK w paśmie 
UHF we Fromborku, Kryni-
cy Morskiej oraz Elblągu.

Sygnały radiowe poprawek 
w pasmie UHF są transmi-
towane w otwartym kodzie 
RTCM 104 wersja 3.1 z pręd-
kością 9600 bd (bod). Są one 
sprawdzane na stacji zlokali-
zowanej w Tolkmicku, która 
monitoruje ich jakość i dostęp-
ność. RTK Zalew jest zarzą-
dzany zdalnie poprzez sieć 
IP/MPLS z wykorzystaniem 
struktury światłowodowej 
powstałej w latach 20142016 
wzdłuż polskiego wybrzeża 
na potrzeby Krajowego Sys-
temu Bezpieczeństwa Mor-
skiego. Serwer Cent ralny sys-
temu RTK Zalew znajduje się 
w Urzędzie Morskim w Gdy-
ni. Jest tam tworzona baza 
danych oraz działa oprogra-
mowanie kontrolne stacji re-
ferencyjnej i sterujące emisją 
sygnałów radiowych poszcze-
gólnych stacji nadawczych.

Każda ze stacji emitują-
cych poprawki RTK w pa-
śmie UHF zachowuje ten sam 
punkt odniesienia, a ich roz-
mieszczenie oraz dobór roz-
wiązań technicznych (anteny 
kierunkowe) zapewniają po-
krycie syg nałami RTK całości 
akwenu, wraz z drogą wodną 
Gdańsk – Elbląg. W celu uzy-
skania wymaganych zasięgów 
sygnałów radiowych w Bazie 
Technicznej Elbląg została po-
stawiona wieża strunobetono-
wa o wysokości 30 m n.p.t.

lTworzenie systemu
Prace nad RTK Zalew roz-

poczęły się od posadowienia, 
zgodnie z dostarczonym przez 
Urząd Morski projektem bu-
dowlanym, strunobetonowego 
masztu w Elblągu. Następnie 
dostarczono urządzenia elek-
troniczne systemu, w tym sta-
cji referencyjnej we Fromborku 
oraz stacji zapasowej z prze-
znaczeniem na docelową lo-
kalizację w Kapitanacie Nowy 
Świat (po wybudowaniu dro-
gi wodnej łączącej Zalew Wiś
lany z Zatoką Gdańską).

Po wykonaniu i uzgodnie-
niu projektów przeprowadzo-
no prace elektroinstalacyjne 
na poszczególnych obiek-
tach tworzących fizyczną in-

sługi RTK Zalew, ale także 
integruje ten nowy system 
z dwoma innymi:
lDGPSPL (Polski System 

Różnicowy GPS),
lRTK Zatoka Gdańska.
Tym samym parametry 

tych trzech systemów mogą 
być monitorowane przez je-
den program i prezentowane 
na wspólnym ekranie opera-
tora. Warto podkreś lić, że za-
implementowane rozwiąza-
nie software’owe w ramach 
posiadanej licencji gotowe 
jest do włączenia kolejnej 
stacji referencyjnej GNSS, 
która ma powstać w Kapita-
nacie Nowy Świat po zakoń-
czeniu prac związanych z re-
alizacją kanału żeglugowego 
przez Mierzeję Wiślaną.

lSystem na lata
Utworzony system dystry-

bucji poprawek dokładnościo-
wych RTK jest i będzie wyko-
rzystywany przez podmioty 
realizujące prace hydrogra-
ficzne na obszarze Zalewu 
Wiślanego, w tym w zakre-
sie kanału żeglugowego i to-
rów wodnych. A tych prac 
w najbliższych latach nie za-
braknie. II etap budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiśla-
ny z Zatoką Gdańską obejmu-
je m.in. przebudowę istnieją-
cego toru wodnego na rzece 
Elbląg w zakresie obudowy 
brzegów, budowę przystani 
niskich ułatwiających dostęp 
do rzeki oraz mostu obrotowe-
go nad rzeką Elbląg w miejsco-
wości Nowakowo. Z kolei etap 
III, scalający całą inwestycję, 
to roboty pogłębiarskie na Za-
lewie Wiś lanym i rzece Elbląg.

Całkowita długość nowej 
drogi wodnej z Zatoki Gdań-
skiej przez Zalew Wiślany do 
Elbląga wynosi blisko 23 ki-
lometry. Samo przejście przez 
Zalew Wiślany ma nieco po-
nad 10 km, po rzece Elbląg 
– także ponad 10 km, a pozo-
stałe 2,5 km to odcinek, na 
który złożą się śluza i port 
zewnętrzny oraz stanowisko 
postojowe. Kanał, podobnie 
jak cały tor wodny, będzie 
miał 5 metrów głębokości.

Opracowanie redakcji
na podstawie materiałów  

Urzędu Morskiego w Gdyni

frastrukturę systemu. Stacje 
nadawcze uruchomiono na 
podstawie posiadanego przez 
Urząd Morski w Gdyni po-
zwolenia radiowego wydane-
go przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej. Dodatkowo 
na maszcie w Elblągu popro-
wadzono nowy tor anteno-
wy stacji bazowej AIS, dzię-
ki czemu znaczącej poprawie 
uległ zasięg pracy tej stacji. 
Całość urządzeń skomuni-
kowana została przez rozleg
łą sieć komputerową WAN 
Urzędu Morskiego w Gdyni.

W ramach realizacji zada-
nia dostarczono i zaimple-
mentowano na serwerze lo-
kalnym oprogramowanie, 
które służy nie tylko do ob-

Wizualizacja na mapie obiektów systemu RTK Zalew oraz DGPS-PL 
i RTK Zatoka Gdańska, zintegrowanych nowym oprogramowaniem

Antena stacji referencyjnej RTK 
GNSS we Fromborku
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