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PULSARY W BEZPIECZE�STWIE 
TRANSPORTU 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono problemy zwi�zane z wpływem metod pozycjonowania na 

bezpiecze�stwo transportu, w szczególno�ci transportu morskiego - przewozów morskich i operacji 
oceanotechnicznych. Omówiono stosowane obecnie metody okre�lania pozycji statków oraz 
mo�liwo�ci wykorzystania pulsarów w nowoczesnej astronawigacji. 

WST�P 
„Bezpiecze�stwo transportu to wła�ciwo�� realizowanego procesu eksploatacyjnego” [8], 

w przypadku statku: nawigacja, operacje przeładunkowe, proces podchodzenia i odchodzenia 
statku od nabrze�a, charakteryzuj�ce si� brakiem wyst�powania zagro�e� �ycia i zdrowia 
ludzi oraz obiektu (statku), wynikaj�cych ze stanu otoczenia, warunków 
hydrometeorologicznych i warunków nawigacyjnych” [8].  

Szczególny wpływ na bezpiecze�stwo transportu maj� obecnie systemy ICT (Information 
and Communication Technology), które ułatwiaj� prowadzenie operacji nawigacyjnych i 
logistycznych oraz wspieraj� integracj� transportu morskiego z innymi formami transportu 
[1]. Przykładem mo�e by� wdro�enie w Unii Europejskiej usługi SafeSeaNet - wymiany 
informacji morskich, przekazywanych ze statku na l�d, z l�du na statek oraz pomi�dzy 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, wykorzystuj�cego infrastruktur� techniczn�
systemów identyfikacji statków: LRIT (system identyfikacji i �ledzenia dalekiego zasi�gu - 
ang. Long Range Identification and Tracking) i AIS (system automatycznej identyfikacji 
statków - ang. Automatic Identification of Ships). Podstaw� działania tych systemów jest 
informacja o pozycji statku, która obecnie opiera si� na nawigacji satelitarnej. 

Wra�liwo�� stosowanych obecnie systemów satelitarnych na ró�ne zakłócenia i coraz 
wi�ksze wymagania dotycz�ce dokładno�ci i niezawodno�ci okre�lania pozycji obiektów 
l�dowych i wodnych powoduj�, �e poszukiwane s� nowe, niezawodne metody okre�lania 
pozycji na podstawie obserwacji. Wynikiem tego jest powrót do metod tradycyjnych, w 
szczególno�ci astronawigacji i badania w zakresie nowych rozwi�za� w tym obszarze. 

Pocz�tkowo nawigacja w pobli�u l�du, nazywana cz�sto nawigacj� pilota�ow�, opierała 
si� na wizualnym ocenianiu sytuacji i warunków hydrometeorologicznych oraz obserwacji 
znaków na l�dzie. Z biegiem czasu rozwój techniki spowodował wprowadzenie zmian w 
nawigowaniu oraz metod pomiarów nawigacyjnych maj�cych na celu okre�lenie pozycji.  

Potrzeba przemieszczania si� na dalsze odległo�ci wymusiła szybki rozwój nawigacji w 
celu bezpiecznego przej�cia morzem. Dzi�ki temu zacz�to stosowa� nawigacj� opart� na 
astronomicznych pomiarach ciał niebieskich.  
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Dalszy rozwój technik, metod, sposobów nawigowania, rozwój astronawigacji, 
radionawigacji, nawigacji radarowej, komputeryzacja oraz automatyzacja procesu 
nawigacyjnego spowodowały rozwój systemów nawigacji satelitarnej.  

Pocz�tkowo skupiono si� na usprawnieniu i automatyzacji astronawigacji, jednak rozwój 
automatyki i komputeryzacji spowodował skoncentrowanie si� głównie na systemach 
radiowych i satelitarnych. Wygoda i prostota u�ytkowania tych systemów spowodowały 
„u�pienie” rozwoju innych technik opieraj�cych si� na pomiarach astronomicznych.   

Astronawigacja jest jak dot�d jedynym bezpiecznym i niezawodnym sposobem okre�lania 
pozycji na otwartym morzu. Post�p cywilizacyjny spowodował rzadsze u�ywanie dawnych 
niezawodnych metod a co za tym idzie ich zanik, pomimo tego, �e Mi�dzynarodowa 
konwencja STCW (International Convention on  Standards of Training and Watchkeeping), 
okre�laj�ca zakres kompetencji oficerów, wymaga znajomo�ci astronawigacji a na ka�dym 
statku musi znajdowa� si� sekstant.  

Rozwój współczesnej nauki daje nowe mo�liwo�ci wykorzystywania nieba w celu 
okre�lenia pozycji obserwowanej.   

W artykule, na tle wykorzystywanych współcze�nie systemów okre�lania pozycji statku, 
wchodz�cych w skład systemów nawigacyjnych oraz propozycj� pulsarowego systemu 
pozycjonowania, który byłby niezale�ny od systemów satelitarnych. 

1. METODY POZYCJONOWANIA  
W zale�no�ci od sposobów okre�lania pozycji na morzu, najcz��ciej stosowane metody 

pozycjonowania mo�na podzieli� nast�puj�co: 
− Nawigacja terestryczna oraz obserwacja. 
− Radionawigacja oraz nawigacja satelitarna.  
− Systemy dynamicznego pozycjonowania (min. systemy radiowe, laserowe, 

hydroakustyczne, radarowe). 
− Astronawigacja. 

1.1. Nawigacja terestryczna i obserwacja  
„Nawigacja terestryczna to nawigacja prowadzona w oparciu o optyczne i 

radionawigacyjne sposoby okre�lania pozycji. Uwzgl�dnia ona wszystkie sposoby okre�lania 
pozycji obserwowanej z wył�czeniem astronomii morskiej [6], dlatego te� nawigacja 
terestryczna i obserwacja, nale�y do najbezpieczniejszych i najwa�niejszych sposobów 
okre�lania pozycji statku i stanowi ona dobrze rozpoznany obszar nauki [7, 10, 12, 22], 
zarówno pod wzgl�dem teoretycznym jak i praktycznym. Wad� tej nawigacji jest zale�no��
mi�dzy innymi od ograniczenia widzialno�ci. 

Współcze�nie do nawigacji terestrycznej oraz planowania drogi morskiej wykorzystuje si�
zintegrowan� nawigacj� elektroniczn�. Niestety cz�sto zauwa�a si� na statkach, �e 
obserwacja polega głównie na monitoringu ekranów urz�dze� nawigacyjnych, czego 
wynikiem s� zdarzaj�ce si� wej�cia statków na mielizn� w płytkich obszarach, zderzenia i 
uszkodzenia sztormowe, kolizje statków. 

1.2. Radionawigacja oraz nawigacja satelitarna 
Po wielu wiekach stosowania tradycyjnych metod okre�lania pozycji wynalazek radia pod 

koniec XIX-tego wieku umo�liwił rozwój naziemnych systemów radionawigacyjnych, w�ród 
których mo�na wymieni� Decca Navigator i Loran A, oraz lepiej znane systemy Loran C i 
Differential Omega, które wykorzystuj�c wczesn� technologi� komputerow� umo�liwiały 
przedstawienie pozycji statku w postaci wydruku elektronicznego.  

Obecnie nawigacja morska opiera si� na komputerowych zintegrowanych systemach 
pozycjonowania i hydrograficznych. Najnowsze systemy zintegrowanego systemu 
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pozycjonowania to antykolizyjne systemy radarowe (ARPA), systemy map elektronicznych 
Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), systemy satelitarne - głównie 
coraz cz��ciej Global Navigation Satellite System (GNSS), w skład którego wchodz� Global 
Positioning System (GPS) i Global Navigation Satellite System (GLONASS), a w przyszło�ci 
Galileo, logi, �yrokompasy, echosondy, systemy identyfikacji statków: system automatycznej 
identyfikacji statków Automatic Identification System (AIS) i system identyfikacji i �ledzenia 
statków dalekiego zasi�gu Long Range Identification and Tracking (LRIT), systemy 
raportowania i kontroli ruchu statków: Vessel Traffic System (VTS) i Vessel Traffic 
Management and Information System (VTMIS) - system zarz�dzania informacj� i ruchem 
statków.

Ze wzgl�du na ró�norodno�� i jako�� odbiorników GPS, w rejonach przybrze�nych, na 
podej�ciach do portu i redach nale�y si� liczy� z pewnymi zakłóceniami, wynikaj�cymi z 
ró�nego rodzaju zakłóce� radiowych, takich jak radiolinie, sygnały u�ytkowników czy 
obiektów wojskowych. Ponadto technologie wojskowe (pokaz lotniczy Moscow Air Show 
1997) mog� w sposób skuteczny zagłusza� sygnały docieraj�ce z satelitów systemu GPS. 

Innym zagro�eniem, wynikaj�cym z u�ytkowania systemów satelitarnych jest brak 
wystarczaj�cej wiedzy oraz niewła�ciwe ustawienia odbiornika. Dlatego te�, dbaj�c o 
bezpiecze�stwo transportu morskiego nie nale�y opiera� si� tylko na jedynym �ródle 
okre�lania pozycji, jakim jest system GPS, ale stosowa� nawigacj� pilota�ow�, radarow� i 
terestryczn� [11].  

1.3. Systemy dynamicznego pozycjonowania – Dynamic Positioning Systems 
W ostatnim dwudziestoleciu du�� rol� w transporcie morskim odgrywaj� systemy 

dynamicznego pozycjonowania nazywane potocznie systemami DP. Dynamiczne 
pozycjonowanie statku oznacza, �e statek, automatycznie utrzymuje swoj� pozycj� (stał�
pozycj� lub z góry ustalon� tras�) wył�cznie za pomoc� własnego nap�du.1  Zgodnie z 
definicj� podan� w IMCA M103 „Guidelines for The Design and Operation of Dynamically 
positioned Vessel” dynamiczne pozycjonowanie statku to automatyczna kontrola pozycji 
statku i jego k�ta kursowego za pomoc� własnego nap�du w odniesieniu do jednego lub 
wi�cej systemów referencyjnych.2  

Systemy DP s� z punktu widzenia przydatno�ci do nawigacji najbardziej 
zaawansowanymi pod wzgl�dem technologicznym systemami wykorzystywanymi na 
statkach. Wykorzystuje si� je w oceanotechnice - sektorze offshore, na statkch badawczych, 
pływaj�cych d�wigach, pogł�biarkach, pływaj�cych hotelach, na statkach pasa�erskich, na 
zbiornikowcach dowozowych oraz gazowcach (LPG, LNG).  

„Sercem” systemów dynamicznego pozycjonowania s� systemy referencyjne, które w 
procesie dynamicznej stabilizacji pozycji musz� charakteryzowa� si� wysok� dokładno�ci�, 
niezawodno�ci� i ci�gło�ci� pracy.  

Podstawowe systemy satelitarne GPS, Loran C czy GLONASS nie spełniały wymaga�
stawianych systemom referencyjnym wykorzystywanym w Systemach DP. Dlatego te�
zastosowano ich odmiany ró�nicowe DGPS, DGLONASS działaj�ce na dwóch lub wi�cej 
cz�stotliwo�ciach roboczych. Wykorzystywane s� tak�e odbiorniki hybrydowe (GNSS) 
integruj�ce w sobie kanały robocze kilku systemów satelitarnych jednocze�nie (GPS i 
GLONASS). Ponadto ze wzgl�du na standardy i klasy zwi�zane z Systemami DP 
wykorzystuje si� inne systemy referencyjne, do których nale��: 
– Mechaniczne Systemy Inklinometryczne (typu Taut Wire). 

                                                
1 (IMO MSC / Circ. 645) 

2 (IMCA M103 „Guidelines for The Design and Operation of Dynamically positioned Vessel)
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– Systemy Mikrofalowe (Artemis, RADius, RadarScan). 
– Laserowe Systemy Referencyjne (FanBeam, CyScan). 
– Systemy Hydroakustyczne (HPR, HiPAP, ARAP). 

W przypadku systemu GPS do wad systemu mo�na zaliczy� [11]: 
– ograniczony zasi�g stacji ró�nicowej, 
– zmniejszenie dokładno�ci okre�lenia pozycji wraz ze wzrostem odległo�ci od stacji 

referencyjnej, 
– pełna zale�no�� od systemu GPS. 
– ze wzgl�du na warunki propagacyjne na trasie stacja referencyjna-u�ytkownik oraz 

konduktywno�ci podło�a, nad którym rozprzestrzenia si� fala obserwuje si� cz�sto w 
czasie �witu du�e zakłócenia, powoduj�ce „dryfowanie” sygnału DGPS,  

– w zale�no�ci od usytuowania anteny, lokacji statku oraz pozycji wzgl�dem innych 
obiektów, takich jak wie�a wiertnicza, istnieje prawdopodobie�stwo zakłóce� i 
niewystarczaj�cej „wagi – mocy sygnału” sygnału DGPS,  

– ze wzgl�du na niestabilno�� anten spowodowan� wibracjami podczas operacji podnoszenia 
lub opuszczania kadłuba platformy typu Jack Up zachodzi zjawisko „dryfowania” pozycji 
z DGPS.  

1.4.  Astronawigacja 
Obecnie w praktyce nie u�ywa si� astronawigacji w celu obliczenia pozycji 

obserwowanej. Jednak bardzo wa�nym zagadnieniem wykorzystuj�cym astronawigacj� jest 
okre�lenie całkowitej poprawki kompasu oraz kontrola dewiacji [19].  

Sposób okre�lania dewiacji na statku sprowadza si� do sporz�dzenia tabeli dewiacji [19].  
W XXI wieku, wiele metod obliczeniowych oraz sposób wykorzystania astronomii w 

nawigacji morskiej, zostało zast�pionych innymi metodami ze wzgl�du na czasochłonno��
oraz rzadko�� ich stosowania.  

„Do lat siedemdziesi�tych XX wieku wielu uczonych twierdziło, �e metody 
astronomiczne zajmuj� znikom� pozycj� w nawigacji i �e ust�pi� one na korzy�� radiowych 
sposobów okre�lania pozycji statku. Po tym okresie zmieniono my�lenie na temat znaczenia 
metod astronomicznych, a tak�e stwierdzono, �e metody radiowe i astronomiczne nie 
wykluczaj� si�, lecz przeciwnie si� uzupełniaj�” [19]. „Rozwi�zaniami automatyzacji 
astronawigacji w latach pi��dziesi�tych dwudziestego wieku, które zrewolucjonizowały 
pomiary astronawigacyjne, były radiosekastant i fotosekstant. 

Radiosekstant, w poł�czeniu z logiem i wskazaniami chronometru oraz przy współpracy z 
maszyn� licz�c�, pozwalał płynnie w ci�gu całego czasu obserwacji wskazywa� pozycj�
obserwowan� statku. Pomimo zalet takich jak, pomiar (wysoko�ci i azymutu ciał niebieskich) 
bez wzgl�du na stopie� zachmurzenia i mgł�, radiosekstant posiadał wiele wad, jakimi były 
mi�dzy innymi brak mo�liwo�ci wykorzystania go do obserwacji gwiazd ze wzgl�du na 
bardzo słabe ich promieniowanie. Urz�dzenie dokonywało jedynie pomiaru na zasadzie 
odbioru fal elektromagnetycznych Sło�ca i Ksi��yca.  

Drugim urz�dzeniem był fotosekstant, który był urz�dzeniem cechuj�cym si� du��
dokładno�ci� pomiarów wysoko�ci i azymutu ciała niebieskiego oraz szybkim i niezawodnym 
obliczaniem pozycji astronomicznej. Posiadał on tak�e wady, takie jak na przykład zale�no��
pracy od warunków pogodowych. Ponadto w celu dokonania pomiaru ciała niebieskiego, 
nawigator musiał r�cznie naprowadzi� na nie o� teleskopu, aby urz�dzenie mogło przej�� w 
faz� automatycznego �ledzenia. Ze wzgl�du na wyposa�enie mostka nawigacyjnego w 
komputery oraz satelitarne urz�dzenia pozwalaj�ce okre�li� pozycj� statku, wielu armatorów 
zaprzestało instalowania radiosekstantu i fotosekstantu. Czynnikiem, który miał decyduj�cy 
wpływ na t� decyzj� był zbyt du�y koszt „nieprzyszło�ciowych” urz�dze�. Zacz�to, wi�c 
wraca� do tradycyjnych metod astronawigacyjnych, które z czasem nabrały charakteru 
alternatywnego tj. wykorzystywania sekstantu” [19].  
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Wi�kszo�� prób automatyzacji astronawigacji to próby automatyzacji sekstantu [3, 4, 5, 6, 
19] – na przykład „Sekstant z wbudowanym mikroprocesorem, słu��cy do okre�lania pozycji 
na podstawie pomiarów ciał niebieskich” skonstruowany przez Singley’a G. B. (numer 
patentu: 4,702,011, data: 27.10.1987), czy „Automatyczny sekstant” skonstruowany przez A. 
Decker’a J., Jr, (numer patentu: 4,763,418, data: 16.08.1988). Natomiast ciekawym i godnym 
po�wi�cenia uwagi jest automatyczny sekstant przystosowany do współpracy z komputerem, 
skonstruowany przez Bobkiewicza P., pracownika Akademii Morskiej w Gdyni oraz próba 
automatyzacji astronawigacji, wykorzystuj�ca zdj�cia ciał niebieskich.  

2. PULSARY - ALTERNATYWA DLA SATELITARNYCH SYSTEMÓW 
POZYCJONOWANIA 
Alternatyw� dla systemów satelitarnych, mo�e by� mo�liwo�� odbioru sygnałów z 

pulsarów. Trwaj� obecnie prace, prowadzone mi�dzy innymi przez NASA, nad 
zastosowaniem pulsarów w nawigacji kosmicznej [2, 18].  

Ze wzgl�du na bardzo słabe promieniowanie gwiazd radiosekstant nie był w stanie 
okre�li� pozycji obserwowanej. Obecnie rozwój technologii umo�liwia wykorzystanie 
odkrycia dokonanego w 1967 roku przez A. Hewish’a i jego współpracowników w 
Cambridge. Zidentyfikowali oni niezwykłe �ródło wysyłaj�ce promieniowanie pulsacyjne o 
bardzo krótkim okresie czasu 1/30 s do blisko 5 s. Dało to nowy impuls do badania 
mo�liwo�ci wykorzystania emituj�cych je pulsarów – małych gwiazd neutronowych, o 
�rednicy kilkudziesi�ciu kilometrów, w szerokim spektrum �ycia codziennego.  

Pulsary obdarzone s� one silnym polem magnetycznym, szczególnie w okolicach 
biegunów magnetycznych, przy czym o� magnetyczna zwykle nie pokrywa si� z osi� obrotu 
(Rys.1) [15, 17]. Pulsacje, podobnie jak latarnia morska, obracaj� si�, emituj�c wi�zk�
promieniowania, omiataj�c� Ziemi�. Maj� one bardzo regularny przebieg. Okresy pulsarów 
mo�na wyznaczy� z du�� dokładno�ci� - rz�du 10-5 a nawet 10-6 sekundy.  

W pulsach wyró�niamy dwie składowe. Pierwsz� z nich jest podstawowy puls maj�cy 
najwi�ksze nat��enie, drug� za� składowa wyst�puj�ca w ró�nych miejscach przebiegu 
pulsacji. Podstawowe pulsy wi��� si� z obrotem gwiazdy dookoła osi.  

Rys. 1. Poło�enie osi wirowania i osi magnetycznej pulsara  [15]

	ródło: [15] 

Rotacja pulsara powoduje, �e o� magnetyczna rysuje na niebie dwa sto�ki: południowy i 
północny, po powierzchni których poruszaj� si� fale radiowe. Je�li obserwator na Ziemi 
znajduje si� przypadkiem na powierzchni jednego ze sto�ków, to raz na obrót pulsara 
otrzymuje impuls radiowy.  
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Ci�g impulsów generowanych przez pulsary mo�e by� u�yty do konstrukcji zegara, co 
mo�e by� krokiem w skonstruowaniu czasoprzestrzennego systemu pozycjonowania, 
opartego na sygnałach z gwiazd.  

W Gda�sku został zbudowany pierwszy zegar pulsarowy. Autorami zegara jest zespół 
badawczy, którego trzon stanowi�: pomysłodawca, Grzegorz Szychli�ski z MHMG, 
Mirosław Owczynnik i Dariusz Samek in�ynierowie elektronicy z Gda�skiej firmy EKO 
Elektronik oraz Eugeniusz Pazderski, jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie aparatury 
radioastronomicznej w kraju z Centrum Astronomicznego UMK w Toruniu [14, 17]  

Gda�ski zegar pulsarowy to interferometr radiowy, który dzi�ki szesnastu antenom 
ustawionych w macierz 4x4, znajduj�cym si� dachu ko�cioła �w. Katarzyny w Gda�sku 
zapewnia ci�gło�� obserwacji sze�ciu najsilniejszych pulsarów. Anteny odbieraj� dwie 
liniowe polaryzacje fali i pracuj� w pa�mie radiowym 1,2 m, zapewniaj�c 32 tory odbioru.  

Interferometr radiowy odbiera wi�zki fal radiowych z ograniczonego obszaru na niebie 
dzi�ki odpowiedniemu opó�nianiu sygnałów z ka�dej anteny, a nast�pnie sumowaniu ich. 
Sygnał odebrany przez ka�d� anten� jest wzmacniany, filtrowany, obrabiany i przetwarzany 
do cz�stotliwo�ci podstawowej (0-64MHz) a nast�pnie poddawany próbkowaniu w 
przetworniku analogowo-cyfrowym. Nast�pnie sygnał cyfrowy jest przetwarzany i obrabiany 
cyfrowo w układach programowalnego układu logicznego, opartego na Bezpo�rednio 
Programowalnej macierzy bramek, ang. Field Programmable Gate Array (FPGA).  

Efektywny odbiór jest zale�ny od ustawienia w stosunku do kierunku obserwacji, dlatego 
te� wraz z przesuwaniem si� pulsara na niebie, komputer przelicza opó�nienia sygnału, 
przesuwa wi�zk� �ledz�c ruch gwiazdy i bierze go pod uwag�, gdy odbiór anteny jest w 
płaszczy�nie prostopadłej do kierunki obserwacji.  

Nale��ce do ró�nych cz�stotliwo�ci strumienie danych, dzielone s� na podpasma o 
szeroko�ci 250 kHz przy pomocy filtrów polifazowych i poddawane detekcji w ka�dym 
podpa�mie. Wraz z ruchem obserwatora i przesuwaniem pulsara strumienie danych s�
wzajemnie przesuwane w czasie, sumowane dla danej chwili czasowej i rejestrowane w 
kolejnej komórce bufora.  

Zapis kolejnych danych do bufora odbywa si� dzi�ki obliczeniom chwilowego okresu 
obserwowanego pulsara przez komputer. Tak, wi�c „naładowany okresami” bufor 
zawieraj�cy pierwotnie szum, ujawnia obecno�� zintegrowanego pulsu. 

„Po uzyskaniu pulsu zintegrowanego, komputer oblicza obserwowany czas dotarcia pulsu 
do barycentrum Układu Słonecznego i wylicza teoretyczny czas jego przybycia. Program 
filtruj�cy dane z kilku pulsarów interpretuje dane i zmienia cz�stotliwo�� wzorca atomowego. 
Dodatkowy program, działaj�cy w długim okresie czasu, ocenia wagi ró�nic pomiarów, co 
wpływa na stopie� regulacji chodu zegara. W efekcie po pewnej liczbie obserwacji 
urz�dzenie tworzy pulsarow� skal� czasu, najbardziej stabiln� z dotychczas znanych skal 
czasu” [14, 18]. 

Nadziej�, jak� daje zegar pulsarowy jest stworzenie niezale�nego systemu 
pozycjonowania, który niew�tpliwie b�dzie miał wpływ na bezpiecze�stwo transportu 
morskiego.  
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Rys. 2. Propozycja wykorzystania układu anten zegara pulsarowego na statku [16, 20]

	ródło: [16, 20] 

PODSUMOWANIE 
Nawigacja satelitarna, w pocz�tkowym okresie tak�e była wykorzystywane przez słu�by 

wojskowe. System GPS udost�pniono słu�bom cywilnym dopiero w 1983 r., po zestrzeleniu 
samolotu Korea�skich Linii Lotniczych. Nale�y oczekiwa�, �e rezultaty trwaj�cych obecnie 
prac badawczych w zakresie wykorzystania pulsarów w systemach pozycjonowania do 
zastosowa� wojskowych b�d� równie� wykorzystywane do celów cywilnych w szczególno�ci 
w nawigacji morskiej i morskich systemach bezpiecze�stwa.   

System EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) jest systemem 
europejskim, wspomagaj�cym lotniczych, morskich i l�dowych u�ytkowników systemów 
GPS i GLONASS. 
wiatowy Morski System Ł�czno�ci Alarmowej i Bezpiecze�stwa 
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) pozwala na automatyczny proces 
nadawania i odbioru sygnałów alarmuj�cych o niebezpiecze�stwie zagra�aj�cym statkowi, 
niezale�nie od warunków meteorologicznych, propagacyjnych i pozycji geograficznej statku. 
Mo�liwe stało si� automatyczne zestawienie poł�cze� radiokomunikacyjnych pomi�dzy 
statkami i l�dem oraz odwrotnie. Odpowiednie cz�stotliwo�ci słu�� do wysyłania sygnałów 
alarmowych za pomoc� cyfrowego selektywnego wywołania DSC (Digital Selective Calling), 
samospływaj�cych radiopław awaryjnych EPIRB (Emergency Position Indicating Radio 
Beacon) w systemie COSPAS/SARSAT (Kosmiczeskaja Sistiema Poiska Awarijnych Sudov 
– Search and Rescue Satellite Aided Tracking) oraz INMARSAT (International Maritime 
Satellite Organization) [8].  

Wa�nym obszarem zastosowania technik satelitarnych na morzu jest mi�dzynarodowy 
system satelitarny ratownictwa COSPAS/SARSAT (Search and Rescue Satellites), 
automatycznego alarmowania za pomoc� radioboi awaryjnej w razie katastrofy lotniczej lub 
morskiej. Na ton�cych statkach radioboja uruchamiana jest przez kontakt z wod�, a w 
samolotach wykorzystywana jest siła grawitacji [8].
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Dla zapewnienia bezpiecze�stwa �ycia na morzu u�ywany jest system INMARSAT, 
dzi�ki któremu statki mog� wezwa� pomoc i poda� swoj� pozycj� w niebezpiecze�stwie. Do 
celów ratownictwa morskiego powszechnie stosowany jest na wszystkich statkach system 
COSPAS/SARSAT. Słu�y on do lokalizacji miejsca katastrofy z wykorzystaniem zjawiska 
Dopplera.  

Trudno wyobrazi� sobie działanie współczesnych systemów bezpiecze�stwa i 
prowadzenie operacji oceanotechnicznych bez systemów satelitarnych, jednak posiadanie 
niezale�nego systemu pozycjonowania, w przypadku okresowego braku dost�pu do 
satelitarnych systemów pozycjonowania, mo�e znacznie podnie�� bezpiecze�stwo w 
transporcie morskim. Astronawigacja oparta na pulsarach daje mo�liwo�� niezale�nego 
wyznaczenia pozycji statku a w przypadku awarii wyznaczenia lokalizacji miejsca wypadku.  
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PULSARS IN SAFETY OF TRANSPORT 

Abstract 
The article presents the issues related to the impact of positioning methods on safety of transport, 

especially maritime transport – shipping and ocean engineering operations. The contemporary 
methods of vessels positioning and possible use of pulsars in modern celestial navigation are 
discussed.  

Autorzy:
dr hab. in�. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AM w Gdyni - Akademia Morska w 
Gdyni, Wydział Nawigacyjny 
dr hab. in�. kpt. �. w. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM w Gdyni - Akademia Morska w 
Gdyni, Wydział Nawigacyjny 
mgr in�. Przemysław Sieczka – Politechnika Warszawska, Wydział Transportu  


