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Wiesław GALOR  

WYBRANE PROBLEMY OPTYMALNEJ 
LOKALIZACJI STACJI RADAROWYCH W 

SYSTEMIE NADZORU RUCHU STATKÓW (VTS) 

Streszczenie 
Stacje radarowe s� podstawowym elementem systemów nadzoru i regulacji ruchu statków (VTS) 

do monitorowania i kierowania ruchem statków na akwenach portowych. Informacja o pozycjach 
statków na takich akwenach pozwala na popraw� bezpiecze�stwa nawigacji aspekcie zapobiegania 
zderzeniom. Jednak porty charakteryzuj� si� g�st� zabudow� ograniczaj�c� radarowe wykrywanie i 
�ledzenie ech. W artykule przedstawiono analiz� problemów zwi�zanych z radarow� kontrol� ruchu 
statków na akwenach portowych. Rozpatrzono kryterium oceny lokalizacji stacji radarowych w 
aspekcie ich optymalnej lokalizacji w celu uzyskania informacji o ruchu statków. 

WST�P 
Podstawowym celem tworzenia systemów kierowania i zarz�dzania ruchem statków jest 

poprawa poziomu bezpiecze�stwa �eglugi morskiej oraz �ródl�dowej. Dotyczy to szczególnie 
bezpiecze�stwa nawigacji na akwenach ograniczonych, które głownie dotycz� akwenów 
portowych [3]. Rozwi�zania stosowane w dotychczasowych systemach VTS potwierdzaj�
trafno�� przyjmowanych rozwi�za� oraz ich dalszy rozwój. W wi�kszo�ci poza popraw�
poziomu bezpiecze�stwa, uzyskano wzrost płynno�ci ruchu statków, a wi�c znaczne korzy�ci 
finansowe wynikaj�ce z szybkiej obsługi statków przez port. Niew�tpliwie administracje 
lokalne odpowiedzialne za ochron� �rodowiska morskiego oraz przyległych obszarów 
brzegowych zwracaj� szczególn� uwag� na wprowadzanie tego typu systemów, poniewa�
przy znacznym wzro�cie wielko�ci statków i intensywnego ruchu, ro�nie zagro�enie 
�rodowiska wynikaj�ce z ró�nego rodzaju wypadków morskich. Zasady sterowania ruchem 
statków w systemach VTS s� zgodne z celami realizowanymi w ramach zarz�dzania ruchem. 
W rezolucji IMO A.857(20) [4], przedstawiono cele stawiane systemom VTS w nast�puj�cy 
sposób „Celem systemu starowania ruchem statku VTS jest poprawa bezpiecze�stwa i 
sprawno�ci nawigacji, bezpiecze�stwa �ycia na morzu oraz ochrona �rodowiska morskiego i 
przyległych obszarów brzegowych, siedzib pracy i instalacji przybrze�nych od 
niekorzystnych skutków ruchu statków. 

Organizacja systemu VTS, spełniaj�cego zadania okre�lone przez lokaln� administracj�
morsk�, wymaga przygotowania wła�ciwego personelu, wyposa�enia technicznego oraz 
stosowanych procedur post�powania. Przedstawione elementy struktury VTS s�
zdeterminowane szczególnymi własno�ciami danego obszaru, a zwłaszcza jego 
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ukształtowania i powi�zania z zapleczem l�dowym. Bardzo wa�nym elementem jest nat��enie 
ruchu statków, wielko�� oraz struktura ładunków.  

Do prawidłowego działania zło�onego systemu sterowania ruchem statków niezb�dne jest 
wyposa�enie techniczne. Standardowy system VTS tworzy sie� urz�dze� [5] 
wykorzystywanych do przeprowadzenia kontroli ruchu statków, do których mo�na zaliczy�: 
– urz�dzenia radarowe i ARPA – stanowi� główne �ródło pozyskiwania informacji o 

pozycjach i ruchu statków na obszarze obj�tym nadzorem [1], 
– radionamierniki – pozwalaj�ce na identyfikacj� statków, 
– kamery telewizji przemysłowej – wykorzystywane do kontroli ruchu statków, w rejonach 

nie pozwalaj�cych na prowadzenie prawidłowej kontroli radarowej oraz identyfikacj�
jednostek [8], 

– mapy elektroniczne – wykorzystywane wspólnie z monitorami systemów  

1. SYSTEMY NADZORU RUCHU STATKÓW
Tworzenie systemów nadzoru ruchu statków VTS na obszarach ograniczonych takich  jak 

porty, nie jest proste do zrealizowania. Port obejmuje obszary wodne, na których statki o 
du�ych gabarytach poruszaj� si� po akwenach o relatywnie małych wymiarach. Ka�dy port 
posiada swoj� własn� charakterystyk� i układ przestrzenny, i dlatego te� ka�dy nowy system 
wymaga osobnego rozpatrzenia i zastosowania innych rozwi�za� technicznych, co powoduje 
ze tworzenie systemu portowego jest bardzo pracochłonne. Wymaga to rozpatrzenia ró�nych 
mo�liwo�ci i zmusza do przeprowadzania wielu oblicze� analitycznych, bada� rzeczywistych 
i symulacyjnych [9]. Podstawowym �ródłem informacji o sytuacji ruchu statków na akwenach 
portu s� brzegowe stacje radarowe. Podstawowym warunkiem niezb�dnym dla prowadzenia 
radarowego w systemie VTS jest mo�liwo�� wykrycia obiektu za pomoc� radaru, a nast�pnie 
jego rozró�nienie na tle ech od obiektów stałych, innych jednostek oraz zakłóce�. Je�eli te 
warunki nie s� spełnione, to informacje o ruchu jednostek b�d� niewystarczaj�ce dla 
poprawnego funkcjonowania systemu. Na mo�liwo�� poprawnego wykrycia i rozró�nienia 
obiektu manewruj�cego w porcie składa si� szereg elementów. Najwi�kszym problemem dla 
systemów portowych opartych na technologiach radarowych jest wykrywanie obiektów. 
Wszystkie radary u�ywane w centrach VTS, musz� spełnia� okre�lone mi�dzynarodowe 
normy i posiada� okre�lone mo�liwo�ci: 
– wykrycia obiektów okre�lonych rozmiarów (skuteczna powierzchnia odbicia, wysoko��

obiektu powy�ej poziomu wody, 
– wykrywania obiektów wewn�trz nadzorowanego przez VTS obszaru (minimalny i 

maksymalny zasi�g), 
– wykrycia i prowadzenia obserwacji obiektów w okre�lonych warunkach 

hydrometeorologicznych (�nieg, deszcz), 
– zapewnienie odpowiedniej dokładno�ci pomiaru poszczególnych parametrów 

poruszaj�cych si� statków, 
– �ledzenie zarówno obiektów pływaj�cych jaki i kontrola znaków nawigacyjnych lub 

statków zakotwiczonych. 
Radar jest głównym �ródłem wykrywania statków w systemach VTS. Pomimo instalacji 

tych urz�dze� na l�dzie, podczas prowadzenia obserwacji obraz radarowy jest obci��ony tymi 
samymi ograniczeniami: wykrywalno�ci, rozró�nialno�ci odległo�ciowej i k�towej, jakie 
wyst�puj� w radarach instalowanych na statkach. Wprawdzie zastosowanie wi�kszych anten, 
radarów o lepszych parametrach technicznych oraz stałe poło�enie stacji radarowej cz��ciowo 
niweluj� wymienione ograniczenia. Z optymaln� lokalizacj� brzegowych stacji radarowych 
na obszarach portów zwi�zanych jest kilka problemów. Mo�liwie najlepsze umiejscowienie 
stacji radarowych powinno zagwarantowa� ci�gło�� wykrywania ech jednostek pływaj�cych, 
poruszaj�cych si� po kanałach i basenach portowych oraz ich identyfikacj� spo�ród ech od 
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innych obiektów. W realizowaniu ci�gło�ci wykrywania, przeszkod� stanowi� przesłoni�cia. 
Na obszarach portowych mo�na wyszczególni� nast�puj�ce przyczyny przesłoni��:  

– budynki, takie jak magazyny portowe, elewatory, biurowce, 
– infrastruktura przeładunkowa, 
– elementy �rodowiska naturalnego (drzewa, krzewy), 
w danym miejscu i czasie zacumowane statki (czynnik zmienny). 

2. PRZESŁONI�CIA I CIENIE RADAROWE 
Ka�da z budowli na obszarze portu powodowa� mo�e przesłoni�cia i powstawanie 

sektorów cienia, co b�dzie utrudnia� obserwacje radarowe na akwenie. Ogólnie mo�na 
stwierdzi�, �e za obiekt powoduj�cy powstawanie stref cienia, uwa�a si� taki, którego pozycja 
znajduje si� na torze antena – obiekt maj�cy by� wykryty. Obiekt przesłaniaj�cy mo�na 
scharakteryzowa� trzema podstawowymi cechami: 
– usytuowanie obiektu, 
– rozmiary obiektu, 
– konstrukcja obiektu. 

Rozpatruj�c pozycj� obiektu, nale�y okre�li�, czy le�y ona na trasie wysłanych impulsów 
sonduj�cych z anteny do po��danego obiektu. Akwen portu obejmuje tory wodne, kanały i 
baseny portowe nad którymi znajduj� si� budynki, magazyny, urz�dzenia przeładunkowe [3] 
S� one usytuowane w ró�ny sposób wzgl�dem poło�enia anteny. Je�li który� z tych obiektów 
znajduje si� pomi�dzy anten� a basenem portowym czy kanałem zwi�ksza si�
prawdopodobie�stwo, �e b�dzie on utrudniał �ledzenie ruchu jednostek poruszaj�cych si� t�
tras�. Rozmiary obiektu decyduj� o powstaniu półcienia, lub cienia radarowego, oraz o jego 
rozmiarach. Rozmiary obiektu przesłaniaj�cego, �ci�le zwi�zane s� z rozmiarami statków 
poruszaj�cych si� wzdłu� tych obiektów. Je�eli suma wysoko�ci nabrze�a i wysoko�ci 
budynku przewy�szaj� wysoko�� cz��ci nadwodnej statku, to nale�y liczy� si� z tym, �e 
statek znajdzie si� w sektorze przesłoni�tym i mo�e nie zosta�  wykryty. Natomiast, gdy suma 
wysoko�ci nabrze�a i budynku jest mniejsza, a ponad budynek wystaj� elementy 
konstrukcyjne statku dobrze odbijaj�ce mikrofale, to nale�y spodziewa� si�, �e statek zostanie 
wykryty na ekranie radaru. Wa�nym elementem jest tak�e konstrukcja budowli. Je�eli mamy 
do czynienia z konstrukcj�  a�urow� to nale�y spodziewa� si�, �e sonduj�ce impulsy wykryj�
statek mimo, �e cz��� ich zostanie rozproszona na konstrukcji obiektu. Je�eli jednak obiekt 
ten zbudowany jest z materiału dobrze odbijaj�cego mikrofale, to tworzy� on b�dzie 
przesłoni�cia na terenie portu.  

Identyfikacja ech jest procesem rozpoznawania ech, okre�lania ich to�samo�ci (wzgl�dem 
mapy i otoczenia) oraz parametrów odpowiadaj�cym ich obiektów. Ma ona zasadnicze 
znaczenie we wszystkich zastosowaniach radaru, chocia� w ró�nych sytuacjach celem 
identyfikacji mo�e by� okre�lenie ró�nych parametrów obiektu. Najwi�kszym problemem dla 
systemów portowych opartych na technologiach radarowych, jest wykrywanie obiektów. 
Najwa�niejszymi obiektami odbijaj�cymi fale radarowe, i utrudniaj�cymi tym samym 
obserwacj� akwenów znajduj�cych si� w ich granicach s�: 
– budynki wchodz�ce w skład infrastruktury portowej, tj. magazyny, silosy, elewatory, 

budynki administracji portowej oraz wszystkie te, które znajduj� si� w bezpo�rednim 
s�siedztwie portu, 

– wyspy znajduj�ce si� na terenie portu, zwłaszcza te ze wzniesieniami i poro�ni�te 
wysokimi drzewami. Ro�linno�� stanowi znaczn� barier� dla mikrofal zwłaszcza wiosn� i 
latem w czasie wegetacji, 

– urz�dzenia przeładunkowe (d�wignice, �urawie, ta�moci�gi, suwnice bramowe itp.). Ich 
wpływ na powstawanie cieni jest mniejszy ni� elementów wymienionych powy�ej, 
poniewa� cz�sto s� to konstrukcje a�urowe, ale nie mo�na ich pomin��. 
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– układ budowli hydrotechnicznych portu, czyli układ basenów, kanałów i wysoko��
nabrze�y mo�e spowodowa� powstawanie cieni, w których jednostki niskie lub o małej 
powierzchni odbicia mog� i nie zosta� wykryte, 

– du�e jednostki, które swoj� powierzchni� zasłaniaj� obszar znajduj�cy si� za nimi.  

3. WPŁYW WYSOKO�CI ANTENY NA PRZESŁONI�CIA I CIENIE 
RADAROWE 
Ka�dy cie� radarowy bez wzgl�du na obiekt go tworz�cy, charakteryzuje si� obszarem, 

przesłoni�cia oraz wysoko�ci, do której cie� si�ga. Podczas obserwacji portu nale�y pami�ta�
o tym, �e obraz radarowy akwenu nie przedstawia sytuacji na poziomie, lecz powy�ej, i 
cz�sto ta odległo�� od lustra mo�e wynosi� kilkana�cie i wi�cej metrów. Zjawisko to b�dzie 
miało wpływ na obraz  radarowy akwenu. Zale�e� to b�dzie od odległo�ci, w jakiej od brzegu 
kanału znajdowa� si� b�d� obiekty mog�ce odbi� promieniowanie radarowe oraz ich 
wysoko�� w stosunku do obiektów na bli�szym brzegu. Mo�e dochodzi� do sytuacji, której 
obiekty na bli�szym brzegu b�d� tworzyły cie�, który swoj� wysoko�ci� i szeroko�ci� pokryje 
obiekty na dalszym brzegu na radarze kanał b�dzie si� wydawało, �e nie ma dalszego brzegu. 

Ze wzgl�du na problemy wykrywania na małych odległo�ciach, nie w ka�dym przypadku 
jak najwy�sze umiejscowienie anteny jest korzystne. Nie zawsze te� jest to praktycznie 
wykonalne w pozycji potencjalnie najkorzystniejszej, okre�lonej na podstawie analizy 
optycznej. Istotnym czynnikiem w przypadku anteny wysoko zainstalowanej w niewielkiej 
odległo�ci od kanału portowego, mo�e by� strefa martwa, której wielko�� mo�na okre�li� si�
z nast�puj�cej zale�no�ci [6]:  

                                                          Θ⋅= ctghS aM      (1) 

gdzie: 
SM – strefa martwa 
ha – wysoko�� anteny 
� – wymiar pionowy charakterystyki promieniowania anteny 

Dla wybranej pozycji i wysoko�ci anteny radarowej oraz danej przeszkody powoduj�cej 
przesłoni�cie, mo�na opracowa� odpowiedni model, który posłu�y do obliczenia powierzchni 
przesłoni�tej przez dan� przeszkod� i wysoko�ci przesłoni�cia pionowego na obszarze basenu 
lub kanału portowego. Przyjmuj�c jako przeszkod� budynek portowy o rzucie prostok�tnym, 
ustawionym pod okre�lonym k�tem do kierunku rozchodzenia si� wi�zki promieniowania, 
opracowano model przesłoni�cia uwzgl�dniaj�cy pozycj� i wysoko�� zainstalowania anteny 
radarowej, poło�enie i wymiary budynku oraz parametry elementu akwenu portowego. Dla 
takich zało�enia obliczono przesłoni�cia w płaszczy�nie pionowej (gł�boko�� przesłoni�cia i 
płaszczy�nie poziomej według poni�szych zale�no�ci:. 

                                                      )/()( hphahpAPPC −⋅=                                                (2) 

gdzie: 
PC – gł�boko�� przesłoni�cia 
ha – wysoko�� anteny 
hp – u�redniona wysoko�� przeszkody 
AP – odległo�� anteny do przeszkody 

Natomiast pole powierzchni przesłoni�tej akwenu portowego mo�na okre�li� odpowiedni�
metod� analityczn� (np. wykorzystuj�c wzór Herona-[6]]jako: 
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gdzie: 
SAP – pole powierzchni cz��ci akwenu portowego przesłoni�tej dan� przeszkod�
p –    połowa obwodu pola powierzchni miedzy anten� a bli�sz� kraw�dzi� akwenu 
AB – odległo�� od anteny do bli�szej kraw�dzi toru wodnego, 
AO – odległo�� od anteny do �rodka kanału portowego lub osi toru wodnego, 
AD – odległo�� od anteny do dalszej kraw�dzi toru wodnego 

Rys .1. przedstawia rozkład pionowego i poziomego cienia radarowego za przeszkod�. 

Rys. 1. Schemat pionowego i poziomego rozkładu cienia radarowego za budynkiem. 

	ródło: [3] 

Dla wybranej pozycji i wysoko�ci anteny radarowej mo�na okre�li� współczynnik 
przesłoni�cia powierzchni danego akwenu portowego od wszystkich obiektów 
przesłaniaj�cych: 

                                                           
C

i
p S

S
w �=                                                                  (4) 

gdzie: 
Si – pole powierzchni i-tego przesłoni�cia (wg. zale�no�ci 3)  
SC – pole powierzchni danego akwenu portowego 
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Mo�na te� okre�li� współczynnik przesłoni�cia dla całego portu, dla lokalizacji kilku 
stacji radarowych. Nie nale�y jednak przy tym uwzgl�dnia� powierzchni jako przesłoni�tej, 
je�li ze wzgl�du na lokalizacj� danego radaru b�dzie zapewnione wykrywanie na akwenie 
przesłoni�tym dla innej stacji radarowej.  

4. PRBLEMY OPTYMALIZACJI LOKALIZACJI STACJI 
RADAROWYCH 
Optymalizacja lokalizacji stacji radarowym w systemach VTS polega na takiej lokalizacji 

stacji radarowych, aby powierzchnia �ledzenia (SS) była jak najbli�ej zbli�ona powierzchni 
całkowitej badanego akwenu (SC). Powierzchnia �ledzenia zale�y od przesłoni��
spowodowanych przeszkodami na rozpatrywanym obszarze portu i jest dopełnieniem do 
sumy powierzchni przesłoni�� (Sp) od poszczególnych obiektów do całkowitej powierzchni 
�ledzonego akwenu.  

Nale�y tak�e wspomnie� o ograniczeniach w �ledzeniu spowodowanych rozró�nialno�ci�  
radaru (k�tow� i promieniow�). Jednak w prezentowanym referacie wpływ tych czynników 
nie jest rozpatrywany. Planowany jest referat uwzgl�dniaj�cy te czynniki. 

D��y si� do jak najwi�kszej powierzchni �ledzenia przy minimalnej liczbie nowo 
budowanych stacji radarowych. Uzyskanie warunku SS = SC oznaczałoby system idealny, 
czyli taki w którym nie ma cieni radarowych. Przesłoni�� od obiektów mo�na by unikn��, 
instaluj�c wi�ksz� licz� stacji radarowych w ró�nych punktach, tak aby swoim zasi�giem 
obejmowały cały obszar �ledzenia. Jest to teoretycznie wykonalne, lecz trzeba do realizacji 
tego celu zlokalizowa� wystarczaj�co du�� liczb� stacji radarowych. Brane s� tu pod uwag�
przede wszystkim wzgl�dy ekonomiczne, ale tak�e inne, jak: własno�ci terenu, na których by 
miały powsta� stacje, mo�liwo�ci techniczne podł�czenia do sieci zasilaj�cej, przesyłania 
informacji do centrów operacyjnych itd. w celu ich prawidłowego funkcjonowania.  

Aby optymalnie zlokalizowa� stacje radarowe, funkcj� celu mo�na zapisa� jako:  
SC = SP 
 min        (5) 

przy ograniczeniach: sko�czona liczba stacji radarowych, ograniczona mo�liwo�� lokalizacji  
                                   (np. tylko na l�dzie) 
gdzie: 

SC – pole powierzchni badanego akwenu 
SP – pole powierzchni przesłoni�tej przez przeszkody, 

Podj�to badania [7] maj�ce na celu optymalizacj� lokalizacji stacji radarowych na 
akwenie portu Szczecin. W porcie Szczecin wyst�puje g�sta zabudowa portowa 
przesłaniaj�ca akweny portowe, a tym samym ograniczaj�c �ledzenie obiektów poruszaj�cych 
si� w porcie. Znajduj� si� równie� obszary z wysokimi drzewami, które mog� przesłania�
lustro wody. Wszystkie te aspekty spowodowały, �e na terenie portu nie ma jeszcze 
całkowitego pokrycia radarowego systemem VTS, a wyst�puje tylko na torze wodnym 
Szczecin-�winouj�cie. 

W sytuacji, gdy na drodze pomi�dzy anten� radaru a obiektem �ledzonym znajdzie si�
pewien obiekt stały o wysoko�ci wi�kszej ni� obiekt �ledzony, wówczas obiekt �ledzony 
mo�e si� znale�� w sektorze przesłoni�cia radarowego tworzonego przez obiekt stały i 
spowodowa� utrat� jego echa z ekranu. Poniewa� port Szczecin jest portem, po którym 
porusza si� wiele barek i mniejszych jednostek, których wysoko�� jest mniejsza od statków 
morskich, nawet niewielki budynek mo�e przesłoni� echo jednostki i spowodowa�
przerwanie �ledzenia. 

Po wst�pnej analizie obszaru portu wybrano nast�puj�ce lokalizacje pod przyszł� budow�
stacji radarowych [7]: 
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– pomost radarowy Akademii Morskiej (AM) w Szczecinie, 
– na elewatorze Ewa , 
– przy Nabrze�u Zabrza�skim, 
– na dachu Chłodni Szczeci�skiej. 

Dla wszystkich lokalizacji dokonano oblicze� parametrów, które mog� stanowi� podstaw�
do oceny lokalizacji, która z rozwa�anych lokalizacji stacji b�dzie najkorzystniejsza. Rys.2 
przedstawia przykład graficznego zobrazowania przesłoni�� dla lokalizacji stacji radarowej na 
pomo�cie Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Rys. 2. Przesłoni�cia spowodowane przez obiekty zabudowy portowej w Porcie Szczecin przy 
lokalizacji stacji radarowej na pomo�cie radarowym Akademii Morskiej w Szczecinie

	ródło: [3] 

PODSUMOWANIE 
W trakcie dokonywania wyboru miejsc pod przyszł� lokalizacj� brzegowych stacji 

radarowych dla systemów VTS, nale�y bra� pod uwag� i dokona� analizy wpływu 
nast�puj�cych czynników: 
– zapewnienie mo�liwie maksymalnego pokrycia radarowego akwenu przy mo�liwie 

najmniejszej liczbie stacji brzegowych, 
– zapewnienie wysokiego prawdopodobie�stwa wykrycia obiektów nawodnych w ró�nych 

warunkach pogodowych, 
– minimalizacj� stref martwych, 
– ci�gło�� obserwacji wykrytych obiektów, 
– istniej�c� zabudow� umo�liwiaj�c� instalacj� tych urz�dze� radarowych. 

Wpływ na te czynniki ma przede wszystkim od odpowiednia lokalizacja stacji radarowej 
na akwenie portu.  

Przedstawione w referacie rozwa�ania dotycz� problemów lokalizacji stacji radarowych w 
aspekcie przesłoni�� przez obiekty na obszarze portu. Prowadzone s� dalsze prace w tym 
zakresie w celu uwzgl�dnienia dodatkowych czynników wpływaj�cych na efektywno��
�ledzenia jednostek przez systemy VTS. 
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SAME PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF 
RADAR STATION LOCATION IN VTS SYSTEM 

Abstract 
The radar stations are basic elements of vessel traffic systems in monitoring and managing of 

ships traffic on port water area. The information about positions of ships on such areas permits to 
improve of navigational safety in aspect of avoid the collision. Generally, the port water area is 
characterized by dense port structures caused restrictions in radar detection and tracking of targets. 
The paper presents an analysis of problems connected with radars control of ships movement on port 
water areas. The criterion of assessment of optimal radar stations location in aspect to achieve of 
ships movement information is analyzed.  
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