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SŁOWO WSTĘPNE
Wraz z rozwojem technologicznym współczesnego świata i jego społeczeństw,
przytłoczonych masową informacją coraz większego znaczenia nabiera świadomość zagrożenia
bezpieczeństwa. Jej konsekwencją są przemyślenia prowadzące w sposób naturalny do próby
oceny przede wszystkim bezpieczeństwa własnego, osób bliskich i najbliższego otoczenia. Ocena
ta zwykle skłania do poszukiwań sposobów podniesienia poziomu bezpieczeństwa
lub zmniejszenia skorelowanego z nim poziomu odczuwalnego i realnego zagrożenia.
Bezpieczeństwo należy do wartości, o których nie można powiedzieć, że jest miło posiadać, ale
do tych wymagalnych, najistotniejszych – je zwyczajnie trzeba mieć, a z innym stanem trudno się
pogodzić.
Rosnąca świadomość społeczeństw, wynikająca zasadniczo z obserwacji zdarzeń
globalnych, stymuluje reakcje prewencyjne na każdym szczeblu hierarchii współczesnego
społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, zarówno w ujęciu instytucjonalnym
jak i osobistym każdej jednostki ludzkiej.
Bezpieczeństwo może być szacowane pod różnymi względami, kategoryzowane jako
osobiste (personalne), grupy ludzi (społeczne), narodowe, międzynarodowe oraz globalne
w odniesieniu do problematyki sozologicznej, ekologicznej, terrorystycznej, niezależności
narodowej, politycznej, ekonomicznej i innych. Oddawana więc w ręce Czytelnika książką porusza
wnikliwie tematykę bezpieczeństwa w kontekście jego zagrożenia ujętego w zakresie społecznoregionalno-państwowym.
Jej poszczególne rozdziały zawierają wnikliwe oceny całego spektrum komponentów
mogących owemu bezpieczeństwu zagrozić. Przeprowadzona i przytoczona analiza
bibliograficzna wskazuje na ważkość podjętego w monografii tematu. Natomiast jego złożoność
ujawnia się w przenikaniu wszystkich elementów całościowego środowiska. Nierozerwalność
zależności wpływających na bezpieczeństwo regionalne ujawnia się w każdym z rozdziałów
publikacji, gdzie można odnaleźć wielokrotne, lecz oceniane pod różnym względem i z innej
myślowej perspektywy te same czynniki, ułatwiając tym samym poruszanie się po tym niezwykle
skomplikowanym temacie.
Autorzy publikacji, dostrzegając w zjawisku rozwoju technologicznego nie tylko aspekty
pozytywne, lecz również stymulujące źródła rosnących zagrożeń, wskazują także na ciągle
nierozwiązany problem tzw. wieży Babel w wymianie danych. Współczesne zaawansowane
narzędzia składowania, przetwarzania i dystrybucji danych nadal posiadają wysoki współczynnik
braku kompatybilności i kompletności danych oraz parametrów wymaganych przy ich korelacji
z odpowiadającymi danymi pochodzącymi z innych systemów. Nie ułatwia to kompilacji danych
w jednym miejscu decyzyjnym celem uzyskania synergicznej pełności informacyjnej na żądany
temat czy też związanej z danym tematem. Konsekwencją takiej sytuacji są światowe próby
sieciowej centralizacji źródeł danych informacji, w tym informacji przestrzennej. Autorzy niniejszej
publikacji dowodzą tezę ujęcia GIS w takich rozwiązaniach. Implementowany i opisany przez Nich
Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej został zbudowany
na bazie analiz dostępnych rozwiązań światowych, uwarunkowań prawnych, technologicznych,
terytorialnych i regionalnych. Jego priorytetem była optymalizacja procesów ochrony ludności
i środowiska naturalnego w miejscu wystąpienia zagrożenia. Zapoznanie się z tą publikacją nie
tylko pozwoli Czytelnikowi ocenić realne efekty prac Autorów w zakresie stworzonego systemu,
ale da także sposobność spojrzenia na problem portowego bezpieczeństwa społecznego z punktu
widzenia profesjonalistów, ich doświadczeń i przeanalizowanej literatury.
Artur Janowski
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–

Cecha
Cel działania
Charakter
związków
między
działaniami
w układzie
Czynniki
charakteryzujące
warunki
realizacji
procesu
Eksperyment

–
–
–

Hipsometria

–

Mapa hybrydowa

–

Mapa wektorowa

–

Mapa rastrowa

–

Modelowanie

–

Moduł

–

Ortofotomapa

–

procedura dochodzenia do zrozumienia systemu, jego
funkcjonowania w określonym otoczeniu za pomocą modeli.
atrybut obiektu poznania określający jaki on jest w danej chwili.
zamierzony stan rzeczy lub zdarzeń.
rozróżnia się następujące charaktery związków: przestrzenny,
czasowy, czasowo-przestrzenny, logiczny i funkcjonalny.

–

czas (Td>Tr, gdzie Td czas dyspozycyjny; Tr - czas reakcji);
elementy otoczenia i wnętrza systemu, w którym dany proces
zachodzi.

–

metoda naukowego badania zjawisk - celowo wywołanych
przez osobę (badaczy) - przebiegających w konkretnych
warunkach celem ich poznania.
dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości punktów
w terenie ponad pewien ustalony poziom (najczęściej poziom
morza) oraz przedstawianie wyników tych pomiarów w postaci
map.
mapa numeryczna złożona z wielu warstw rastrowych
i wektorowych.
numeryczne opracowanie kartograficzne złożone z obiektów typu:
punkt, linia, obszar i ich odmian, dla których współrzędne zostały
zapisane w bazie danych, natomiast obraz mapy jest generowany
w zależności od ustawionej skali tak, że nie występuje zjawisko
pikselizacji.
bitmapa będąca cyfrową reprezentacją mapy analogowej
wykonanej w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym.
przybliżone odtwarzanie najważniejszych właściwości oryginału.
Podstawowym celem modelowania w nauce jest uproszczenie
złożonej rzeczywistości, pozwalające na poddanie jej procesowi
badawczemu.
część określonej całości wydzielona ze względu na rolę jaka
spełnia. Podstawa do określenia związku miedzy częściami
w całości.
mapa,
której
treść
przedstawiona
jest
obrazem
aerofotograficznym (zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne
powierzchni ziemskiej) przetworzonym (celem uzyskania
jednolitej skali na całej powierzchni obrazu) metodą różniczkową
oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych
przyjętego odwzorowania kartograficznego.
ciąg zdarzeń i związki miedzy nimi.

Proces (w naukach –
przyrodniczych)

Proces (w naukach –
społecznych)
Sieciocentryczność
–

Sondaż diagnostyczny
Sposób

–
–

Stan rzeczy

–

Symulator

–

System
System działania

–
–

Układ działań
Wynik
Zadanie

–
–
–

Zasoby

–

układ działań i związki między nimi.
powiązanie w sieci struktur pozyskujących, przetwarzających
i wykorzystujących
informację
w
celu
przetworzenia
przez dowódcę
przewagi
informacyjnej
na
przewagę
w dowodzeniu,
aw
konsekwencji
na
przeważające
oddziaływanie.
pomiar (identyfikacja) stanu, ocena i konkluzja.
dobrany z zasobu zbiór elementów i kolejno użytych działań
do osiągnięcia celu.
chwilowy układ postrzegalnych i mierzalnych cech obiektu
poznania.
urządzenie modelowe, system komputerowy – software
i hardware oraz ich organizacje imitujące działanie urządzenia
rzeczywistego.
zbiór elementów i relacje miedzy nimi.
obiekt rzeczywisty, którym ludzie – za pomocą różnych metod
i dobranych w nich środków realizują określone cele.
ich rodzaj, liczba i kolejność.
osiągnięty stan.
układ czynności nakazany do wykonania przez przełożonego
lub określony przez siebie zmierzający do określenia celu.
zbiór układów działań, zbiór ludzi, zbiór narzędzi, przedziały
czasu, dostępna przestrzeń w granicach, którą można postrzec
lub wywołać w niej dane zdarzenie i inne.

Oznaczenia:
ACDD
AIS
AML

ang. Attribute Convention for
Dataset Discovery
ang. Automatic Identification
System
ang. Additional Military
Layers

ArcGIS

ARPA
BCI
BSH
BT
CEC
CF

ang. Automatic Radar
Plotting Aid
niem. Bundesamt für
Schiffahrt und Hydrographie
ang. Boarding Team
ang. Cooperative
Engagement Capabilities
ang. Climate and Forecast
Metadata Convention

Konwencja atrybutów zalecanych do opisu zestawu
danych w plikach NetCDF
Automatyczny System Identyfikacji (statków, samolotów)
wojskowe dodatkowe warstwy informacyjne
Pakiet programów przeznaczonych do Systemów
Informacji Geograficznej (GIS) stworzony przez firmę
ESRI
Radarowy System Antykolizyjny
Bojowe Centrum Informacyjne
Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii
drużyna abordażowa
Zdolność do Wspólnego Użycia Uzbrojenia
Konwencja zapisu metadanych dla klimatu i pogody
zapisanych w NetCDF
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COAMPS

ang. Coupled Ocean/Atmosphere
Mesoscale Prediction System

COI
COWAN

ang. Contact of Interest
ang. Coalition War Area Network

CRM

ang. Customer Relationship
Management
ang. Deepwater Container
Terminal
ang. Decision Support System
ang. Digital Terrain Model
ang. Electronic Chart Display and
Information System
ang. European COastal –shelf
sea OPerational observing and
forecasting system
ang. Electronic Navigation Chart
ang. Enterprise Resource
Planning
ang. Environmental Systems
Research Institute
ang. Global Forecasting System

DCT
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DSS
DTM
ECDIS
ECOOP

ENC
ERP
ESRI
GFS
GIS

ang. Geographic Information
System

GPS
GRIB

ang. Global Positioning System
ang. GRid in Binary

HAZMAT
HIROMB

ang. Hazardous Materialls
ang. HIgh Resolution Operational
Model for the Baltic Sea
ang. Holland Institute of Traffic
Technology
ang. Intelligent Decision Support
System
ang. International Hydrographic
Organization

HITT
IDSS
IHO
IOUG
JSO
KBD
KSBM
MARPOL
MIF
COORD
MIF CDR
MTDW
MK
MOM
M3D

ang. Maritime Pollution
ang. Maritime Interdiction Force
Coordinator
ang. Maritime Interdiction Force
Commander

ang. Modular Ocean Model
Model 3D

Mezoskalowy model pogody rozwijany przez
Laboratoria Badawcze Marynarki Wojennej USA
(Naval Reseach Laboratory)
Ważny Cel
koalicyjna sieć łączności teatru działań
wojennych
zarządzanie kontaktami z klientami
głębokowodny terminal kontenerowy
System Wspomagania Decyzji
Numeryczny Model Terenu
System Wizualizacji Elektronicznych Map
Nawigacyjnych
europejski projekt badawczy „Europejski
operacyjny system obserwacji i prognoz dla mórz
szelfowych
Elektroniczna Mapa Nawigacyjna
planowanie zasobów
Instytut Badań nad Systemami Środowiskowymi
Globalny numeryczny model prognoz pogody
amerykańskiej służby meteorologicznej (NOAA)
System Informacji Geograficznej. System
informatyczny służący do gromadzenia, analiz
i wizualizacji danych geoprzestrzennych
Globalny System Pozycjonowania
Standard wymiany numerycznych danych
Światowej Organizacji Meteorologicznej
materiały niebezpieczne
Trójwymiarowy operacyjny model
hydrodynamiczny Bałtyku
Holenderski Instytut Technologii Transportowych
Inteligentny System Wspomagania Decyzji
Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Jednolity System Ognia
konfiguracyjna baza danych
Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki
Koordynator Morskich Sił Wymuszających
Dowódca Morskich Sił Wymuszających
Morski Teatr Działań Wojennych
mostek konferencyjny
Modularny Model Oceaniczny
Trójwymiarowy operacyjny model

NCS
NCW
NEC

ang. Nautical Chart System
ang. Network Centric Warfare
ang. Network Enabled
Capabilities

NetCDF

ang. Network Common Data
Form

NetOpFü

niem. Vernetzte
Operationsführung

NMD
NMT
NOAA
LIDAR

OGC
OSC
PHICS
POM
PSC
PUWG
RSP
SAR
SIS
SIRENE
SDE
SDI
SMHI
SO
SOLAS
SOW
SPAT
SS
SSN
S-57
SWAN
SWIBŻ

ang. National Oceanic and
Atmospheric Administration
ang. Light Detection and Ranging

ang. Open Geospatial
Consortium
ang. On-Scene Coordinator
(Commander)
ang. Polish Harbours Information
System
ang. Princeton Ocean Model
ang. Port Ship Controll
ang. Recognized Surface Picture
ang. Search and Rescue
ang. Shengen Information
System
ang. Supplementary Information
Request at the National Entries
ang. Spatial Database Engine
ang. Spatial Data Infrastructure
ang. Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
ang. Safety of Life at Sea

ang. Safe Sea Net
ang. Transfer Standard for Digital
Hydrographic Data
ang. Simulating WAves
Nearshore

hydrodynamiczny opracowany w Instytucie
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
system map nawigacyjnych
Sieciocentryczne działania wojenne
zdolności do usieciowienia
Standard wymiany danych pochodzących
z numerycznych modeli oceanograficznych
i meteorologicznych
Sieciocentryczne prowadzenie operacji (działania
wojenne)
numeryczny model dna
numeryczny model terenu
Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna
i Meteorologiczna
Lotniczy skaning laserowy, jest jedną
z najnowocześniejszych technik pozyskiwania
danych dla budowy numerycznego modelu
terenu.
Otwarte konsorcjum geograficznych danych
przestrzennych
Lokalny koordynator (dowódca)
Polski System Informacji Portowej
hydrodynamiczny model numeryczny
opracowany na uniwersytecie w Princeton
portowa kontrola statków
Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych
Rozpoznany Obraz Sytuacji Nawodnej
poszukiwanie i ratownictwo
System Informacyjny “Shengen”
system dodatkowej Informacji na wejściowym
poziomie narodowym
silnik systemu zarządzania bazą danych
przestrzennych
Infrastruktura danych przestrzennych
Szwedzki Instytut Meteorologii i Hydrografii
Stanowisko Operatorskie
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie
życia na morzu SOLAS 1974
System Obrony Wybrzeża
samodzielny pododdział antyterrorystyczny
serwer sygnalizacyjny
sieć bezpieczeństwa na morzu
Standard Wymiany Cyfrowych Danych
Hydrograficznych
Spektralny model falowania dla strefy brzegowej
System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa
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TDL

ang. Tactical Data Link

UCAR

ang. University Corporation for
Atmospheric Research

UM

Unified Model

UMPL

ang. Unified Model for Poland
Area
ang. Vessel Traffic Services
ang. WAve Model

VTS
WAM
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WFS
WMS
ZSRN

ang. Web Feature Service
ang. Web Map Service

Żeglugi
Sieć Łączności do Przesyłania Danych
Taktycznych
Uniwersytecka Korporacja Badań Atmosfery konsorcjum ponad 75 uniwersytetów, centrum
badań atmosferycznych i pokrewnych
numeryczny model pogody stosowany
przez Brytyjską Służbę Meteorologiczną
Regionalna wersja modelu numerycznego
pogody UM dla Polski.
służby (śledzenia) ruchu statków
Prognostyczny model falowania wiatrowego
trzeciej generacji
Internetowy Serwis Charakterystyk
Internetowy Serwis Mapowy
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru

WPROWADZENIE
Rozwój nowych technologii z dnia na dzień rozszerza katalog zagrożeń, powodując
powstawanie zjawisk wczoraj jeszcze nieznanych, a dziś stwarzających poważne zagrożenia.
Odwracając to sformułowanie, pod względem modernizacji systemów i środków ochrony dąży się
do takiego wyprzedzenia technologicznego, aby uzyskać przewagę nad tymi, które stwarzają
zagrożenie. Przykładem takiej technologii jest Morski Sieciocentryczny System Informacji
Geograficznej obrazujący sytuację rejonu Zatoki Gdańskiej wsparty skalowalną platformą obliczeń
rozproszonych, którego podstawowym repozytorium jest stworzona w środowisku ArcGIS
sieciocentryczna geobaza.
Sieciocentryczność, jako pojęcie wiąże się z zastosowaniami głównie wojskowymi,
a pochodzi od anglojęzycznego określenia Network Centric Warfare (NCW). Chodzi
o przetworzenie przez dowódcę/organ kierujący przewagi informacyjnej na przewagę
w dowodzeniu, a w konsekwencji na przeważające (również wyprzedzające) oddziaływanie.
Przewaga ta osiągana jest na podstawie dostępnego dla dowódcy danego szczebla, stale
aktualizowanego (rozpoznanego), obszernego obrazu sytuacji. Aby obraz sytuacji był stabilny,
pełny i aktualny podmioty (struktury) pozyskujące, przetwarzające i wykorzystujące informację
powinny być powiązane (najlepiej w czasie rzeczywistym) w zakresie wymiany informacji.
Reasumując, głównym celem NCW jest uzyskanie supremacji w dziedzinie informacji
dla zwiększenia efektywności prowadzenia działań.
Pozyskiwanie, przechowywanie i dystrybuowanie dodatkowych danych wymaga
przygotowania narzędzi pozwalających na optymalnie wykonywanie poszczególnych zadań.
W odniesieniu do Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej zasadniczym
narzędziem (podsystememem) jest geobaza. Podstawowym zadaniem w odniesieniu do geobazy
jest dostosowanie oraz zmodernizowanie jej struktury tak, aby dane opisujące atmosferę
i hydrosferę miały możliwość dialogu (tzn. komponowania w dowolnym zestawieniu między sobą
i z pozostałymi typami danych) oraz wykorzystania jako matrycy podstawowej
do prognozowanego działania i planowanego przeciwdziałania. Niezwykle ważna w odniesieniu
do planowanych zastosowań jest możliwość zobrazowania aktualnej sytuacji w rejonie. Spełnienie
tego wymogu gwarantuje system sieciocentryczny, którego składowymi są:
 System Informacji Geograficznej (GIS ang. Geographic Information System);
 dane elektronicznej mapy morskiej (ENC ang. Electronic Navigational Chart);
 atmosferyczne i hydrosferyczne modele danych oraz aplikacje.
System jest w pełni skalowalny, czyli można go dostosowywać do rosnących wymagań.
Tworzenie, jak i późniejsza eksploatacja systemu, wymusiła opracowanie koncepcji kształtowania
struktury w formie schematów zależności funkcjonalnych. Opracowując schematy
w poszczególnych jego wymiarach uwzględniono następujące zasady:
 koordynacji;
 harmonii;
 komunikacji;
 zależności informacyjnych;
 zależności operacyjnych;
 zależności wspierających.
Wykorzystując schematy zależności funkcjonalnych zaproponowano takie rozwiązanie,
aby nadmiar zadań założonych do rozwiązywania przez projektowany system zrealizować
poprzez utworzenie powiązań pomiędzy źródłami informacji, jako komponentami systemu
o różnych specjalnościach. W ten sposób, każde źródło informacji jest wyspecjalizowane
w wybranej dziedzinie, a jednocześnie wszystkie kwestie związane z organizacją pracy systemu
są realizowane.
Główne komponenty morskiego sieciocentrycznego systemu informacyjnego i jego sieci
komunikacyjne są pokazane na schematach zależności funkcyjnych zamieszczonych
w rozdziale 2. To rozwiązanie strukturalne miało na celu takie zorganizowanie sieci
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komunikacyjnej systemu, aby każdy komponent otrzymywał polecenia w zakresie jednego
obszaru decyzyjnego.
Tradycyjne morskie mapy nawigacyjne z informacjami zamieszczonymi na nich są
niewystarczające. Ponadto w rejonach przybrzeżnych konieczna jest znajomość warunków
hydrometeorologicznych zarówno na lądzie, jak i na morzu. Kompleksowe dostarczenie informacji
daleko wykracza poza dotychczasową kartografię morską. Zastosowanie w Morskim
Sieciocentrycznym Systemie Informacji Geograficznej technik przetwarzania informacji
geoprzestrzennych, pozwoliło na integrację informacji kartograficznych lądowych i morskich,
z serwisami prognoz meteorologicznych i hydrodynamicznych, bazujących na nowoczesnych
modelach numerycznych: hydrodynamicznych, pogody i falowania. Prognozy takie są przydatne
do opracowania symulacji różnorodnych sytuacji, takich jak: rozlewu substancji niebezpiecznych,
planowania akcji rytowniczych i tym podobnych zdarzeń. W rezultacie integracji lądowych
informacji kartograficznych (mapy topograficzne, ortofotomapy itp.), danych z elektronicznej
morskiej mapy nawigacyjnej ENC oraz danych pochodzących z numerycznych modeli
meteorologiczno-hydrodynamicznych otrzymano mapę hybrydową łączącą geoprzestrzenne dane
cyfrowe (rastrowe i wektorowe) pochodzące z różnych źródeł.

Rys. W.1 Port wojenny w Gdyni – ortofotomapa, jako jedno ze źródeł informacji w systemie
Platformą integrującą wszystkie dane, jak już wcześniej wspomniano, jest System Informacji
Geograficznej, umożliwiający nakładanie na wspólną mapę danych cyfrowych zapisanych
w różnych standardach i odwzorowaniach kartograficznych. Dla hydrograficznych danych
wektorowych wykorzystywany jest obecnie „Standard Wymiany Cyfrowych Danych
Hydrograficznych S-57” (ang. IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data – S-57).
Wizualizację w zastosowanym systemie GIS (ArcGIS 10) oraz symbolizację oznaczeń
nawigacyjnych, zgodnie z powszechnie stosowaną na mapach morskich normą S-52, zapewnił
dodatek: S-57 Viewer dla ArcGIS. Do zapisu dodatkowych warstw informacyjnych (ang. Additional
Military Layers – AML) wykorzystuje się powszechnie uznane międzynarodowe standardy
hydrograficznych danych cyfrowych.

Numeryczne prognozy meteorologiczne oraz hydrologiczne dostarczane z obliczeń
modelowych są zapisywane za pomocą siatki numerycznej (tzw. dane gridowe). W koncepcji
AML, wykorzystywane do wymiany danych gridowych są formaty: GRIB (ang. GRid in Binary)
oraz NetCDF (ang. Network Common Data Form). Wybór formatu NetCDF do zapisu danych
pochodzących z modeli numerycznych dla celów Morskiego Sieciocentrycznego Systemu
Informacji Geograficznej uwzględniał możliwości przetwarzania takich danych w zastosowanym
systemie GIS (ArcGIS 10). W celu zapewnienia możliwie szerokiej kompatybilności, w ramach
projektu Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej, postanowiono stosować
dla plików NetCDF rekomendacje zawarte w konwencji atrybutów opracowanej przez Unidata –
Attribute Convention for Dataset Discovery (ACDD) oraz konwencji zapisu metadanych CF.
Przykładowe zadania, które mogą być wykonywane przy zastosowaniu systemu to:
 planowanie użycia i wsparcia sił morskich Marynarki Wojennej;
 analiza i kontrola wyszkolenia sił planowanych do użycia;
 koordynacja działań sił przydzielonych do realizacji przedsięwzięć pokojowych
i stabilizacyjnych;
 nadzór nad realizacją zadań z zakresu ratownictwa morskiego;
 współpraca z pozamilitarnymi instytucjami państwa w zakresie reagowania kryzysowego
oraz doradztwa dla żeglugi;
 zapewnienie ciągłości działania Systemu Wykrywania Skażeń;
 zabezpieczenie hydrometeorologiczne sił;
 operacyjna kontrola nad realizacją zadań w ramach operacji antyterrorystycznej;
 rozpoczęcie implementacji systemów wspomagania reagowania kryzysowego;
 udział w ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych.
Szczególne znaczenie w Morskim Sieciocentrycznym Systemie Informacji Geograficznej
obrazującym sytuację rejonu Zatoki Gdańskiej miały procesy:
 pozyskiwania wiedzy o potrzebie zastosowania nowej technologii wspomagania
prowadzenia działań na styku morza z lądem;
 szukania
dróg
uproszczenia
zarządzania
informacją
geograficzną
w zakresie jej pozyskiwania, dystrybucji i udostępniania;
 praktycznej demonstracji projektowanych rozwiązań.
Przedkładana książka prezentuje wyniki badań nad sieciocentrycznym systemem, jako zbiór
opracowań cząstkowych, które powstały w ramach realizacji projektów:
 rozwojowego nr OR00010511, pt. „Morski Sieciocentryczny System Informacji
Geograficznej obrazujący sytuację rejonu Zatoki Gdańskiej wspartego skalowalną
platformą obliczeń rozproszonych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
 celowego nr UDA-POIG.01.04.00-22-008/11-00, pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu
wizyjnego dla ratownictwa wodnego przez firmę SPORTIS S.A.” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracowania zawierają wyniki zagadnień badawczych, które były związane
z poszczególnymi etapami harmonogramu realizacji projektu.
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Rozdział 1
Sieciocentryczność w morskich zastosowaniach wojskowych
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Działania sił morskich prowadzone oddzielnie na morzu, względnie na lądzie,
nie przysparzają problemów w zakresie ich planowania, organizowania i prowadzenia. Jednakże,
gdy zachodzi sytuacja przygotowania operacji prowadzonej na styku tych środowisk wiąże się
to z szeregiem trudności przede wszystkim w kontekście zapotrzebowania (podczas ich
planowania, organizowania i prowadzenia) na zintegrowane dane środowiskowe. Mówiąc wprost,
mapy wykorzystywane w nawigacji morskiej praktycznie nie zawierają informacji o środowisku
lądowym i odwrotnie, mapy lądowe zawierają w minimalnym stopniu informacje o akwenach
morskich. Ponadto, zawarta na mapach papierowych, czy też elektronicznych, informacja
środowiskowa dotyczy tylko części geograficznej, podczas gdy nadzorujący działania sił morskich
organ kierowniczy potrzebuje informacji środowiskowej pełnej, a więc uzupełnionej przez dane
hydrologiczno-meteorologiczne, jak również informacje o infrastrukturze drogowej, przesyłowej,
dotyczące punktów krytycznych itp. Nie bez znaczenia jest także możliwie wierny obraz
środowiska. Przykładowo, zgodnie z danymi ogólnymi podanymi przez Zarząd Morskiego Portu
Handlowego Gdynia SA. Całkowite pole powierzchni portu wynosi 755,4 ha, w tym 492,6 ha
powierzchni lądowej. Taka powierzchnia podlegająca nadzorowi wymaga głębokiej analizy
zarówno technologii prowadzenia obserwacji, jak i ich zastosowań do realizacji postawianego
zadania – czyli ochrony terenów portowych.
Prowadzenie działań przez służby państwowe w tego rodzaju rejonach wiąże się
z występowaniem wielu ograniczeń. Środki transportowe, urządzenia przeładunkowe, jak i tory
wodne o znacznym natężeniu ruchu umożliwiają potencjalnemu przeciwnikowi maskowanie się
wśród jednostek pływających lub środków przeładunkowo-transportowych. Nasycenie tła dużą
liczbą obiektów, wśród których mogą znajdować się jednostki pływające potencjalnie zagrażające
obiektom infrastruktury portowej i pływającej powoduje, że mogą one z zaskoczenia wprowadzić
swoje zamiary w życie. Skutkuje to m.in. skróceniem posiadanego czasu reakcji na zagrożenia.
Równocześnie, należy liczyć się z wystąpieniem ograniczeń w możliwościach manewrowania
i wykorzystania środków rażenia dla działań ochronnych i obronnych. Istnieje tym samym znaczne
ryzyko strat. Dlatego też, pod względem ekonomicznym oraz propagandowym wskazana jest
ciągła analiza ryzyka oraz modernizacja systemów i środków ochrony.
Kolejnym ograniczeniem w tym rejonie jest potrzeba skomunikowania zróżnicowanych źródeł
informacji, począwszy od ludzi, pojazdów, statków powietrznych i morskich, a na sensorach
skończywszy. Działania operacyjne służb państwowych wymuszają dysponowanie systemami
sieciocentrycznymi, których swoistą osnową, jest rozproszone środowisko komunikacyjne,
najczęściej heterogeniczne. Równie istotna jest możliwość zobrazowania aktualnej sytuacji
w rejonie, w oparciu o możliwie dużą liczbę źródeł. Spełnienie tego wymogu gwarantuje system
sieciocentryczny, którego platformą integracyjną jest System Informacji Geograficznej (GIS)
i dane elektronicznej mapy morskiej (ENC).
W gospodarce morskiej w ostatnich latach zachodzą bardzo szybkie zmiany, spowodowane
przemianami ekonomicznymi w Polsce i sytuacją w gospodarce światowej. Transport morski
zajmuje się przewozem ładunków i pasażerów. Towary przewożone drogą morską przeładowuje
się w portach handlowych w Gdańsku i Gdyni (Rys. 1.1.). Trudno ocenić, który z nich ma większe
znaczenie. Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość przeładunków, to przoduje Gdańsk, a port
Gdyński jest za to portem wszechstronnym. Otwarcie terminalu kontenerowego DCT (ang. Deep
Water Container Terminal) w porcie w Gdańsku skutkuje tym, że port ten stał się portem
hubowym tzn. obsługuje również kontenerową wymianę międzykontynentalną1. Obecnie
przeżywamy okres wzmożonej walki konkurencyjnej o ładunki, zwłaszcza kontenerowe, pomiędzy
portami południowego i wschodniego Bałtyku. Chociaż porty Zatoki Gdańskiej mają najlepsze

1

W każdy poniedziałek do portu Gdańskiego zawija po 28-dniowym rejsie kontenerowiec z portów chińskich.

położenie geograficzne i osiągają sukcesy, to jednak nie mogą w pełni efektywnie konkurować ze
wspieranymi przez władze publiczne portami Litwy, Łotwy czy Rosji.
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Rys.1.1 Port Gdynia (kombinacja ortofotomapy i numerycznego modelu terenu)
Dlatego istotne jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa dla statków i ładunków przewożonych. Od 1 lipca 2004 roku obowiązują w tym
względzie przepisy tzw. Kodeksu ISPS (międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa statków
i obiektów portowych – ang. International Ship and Port Facility Secutity Code), co oznacza,
nałożenie szeregu przedsięwzięć, począwszy od certyfikacji. Jednym z nich jest również
integracja danych mapy elektronicznej (ENC) obsługiwanej przez system informacyjny (ECDIS –
Electronic Chart Display Information System) z systemem GIS oraz danymi z hydrodynamicznych
modeli numerycznych (Pyrchla i Przyborski, 2011).
Właściwym sposobem radzenia sobie z brakiem map integrujących przestrzenne dane
środowiskowe w procesie planowania działań operacyjnych w rejonie wód przybrzeżnych jest
usieciowienie powiązania informacji. Jednym ze sposobów, jaki można z powodzeniem
wykorzystać dla stworzenia podstaw planowania działań w rejonie styku morza z lądem np.
ochrony portu, jest uzupełnianie map elektronicznych o dane środowiskowe. Uzyskana platforma
sieciocentryczna pozwala również na jej wykorzystanie do symulowania działań, zważywszy na
to, iż tego typu dane są niezbędne, gdy zaczynamy realizować zadania operacyjne w strefie
przybrzeżnej.
Jak już wspomniano sieciocentryczność jest pojęciem wojskowym. Anglojęzyczne
określenie Network Centric Warfare (NCW) stało się w ostatnim czasie bodaj najpopularniejszym
pojęciem, cytowanym w mediach, na konferencjach, jak również na odprawach dotyczących
planowania sił zbrojnych, planowania działań w szczególności oraz nauczania prowadzenia
działań sił zbrojnych. Pojęcie Network Centric Warfare nie doczekało się jeszcze w polskich siłach
zbrojnych dokładnego tłumaczenia2. Uczynili to już Niemcy na najwyższym szczeblu. W lipcu
2003 roku Generalny Inspektor Bundeswehry wydał zarządzenie (Schwiebert, 2004), w którym
ustalono niemiecke określenie/odpowiednik dla NCW. W Bundeswehrze przyjęto, iż jest to tzw.
Vernetzte Operationsführung - NetOpFü, co tłumacząc na język polski oznaczałoby „Usieciowione
2

Jeszcze w 2001 roku w akademickim słowniku AON „SYSTEM DOWODZENIA Terminologia”, czy też w Słowniku terminów i
definicji NATO AAP-6, próżno by szukać określeń z tym związanych.
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dowodzenie operacją”. Zarówno to niemieckie określenie, jak i jego polskie dosłowne tłumaczenie
nie oddają istoty pojęcia. Brytyjczycy mówią w tym przypadku o Network Enabled Capabilities –
NEC, czyli o pewnych zdolnościach do usieciowienia.
Początki
NCW3,
jak
wielu
technologii
militarnych,
miały
swoje
miejsce
w przedsiębiorstwach cywilnych. Specjaliści od marketingu dużej sieci domów towarowych w USA
określili, że największe możliwości zaoszczędzenia środków tkwią w infrastrukturze
magazynowej. Rozwiązanie nasuwało się proste. Polegało ono na przeniesieniu magazynu
dosłownie na ulicę. Koordynacja dostaw towaru w zależności od potrzeb i prognoz jest w dużym
stopniu skomplikowana. Pozwala ona jednakże, na wykluczenie podrażających całą procedurę
sprzedaży (i finalnie sam produkt), ogniw pośrednich. Był to początek tego, co współcześnie
nazywamy Network Centric Operations. Wiele dotychczasowych rozwiązań technicznych znalazło
zastosowanie (bądź może je znaleźć) w NCW.
Rozwój NCW tak, jak i wielu technologii, nastąpił nie od początku, ale niejako od środka.
Stosowane od ponad czterdziestu lat systemy wymiany danych (ang. Tactical Data Link – TDL)
w swoim założeniu stanowią sieć dla wymiany informacji o potencjalnych celach ataku, bądź
obiektach strony przeciwnej (celach) zagrażających naszym siłom np. naszemu nosicielowi
uzbrojenia. Przy wielu zaletach takich, jak udostępnienie szerszego obrazu sytuacji poprzez
dostęp do „obcych” źródeł informacji TDL nie do końca zapewniają interoperacyjność.
Spowodowane jest to, po części, niejednokrotnie różną interpretacją danych. iż powodem jest
istota systemów TDL tzw. „Track- Managenment” - czyli prosta wymiana, a raczej udostępnianie
danych o celach (ang. tracks).
Sam przekaz informacji następuje z reguły w ciągu niewielu sekund, a więc w czasie
zbliżonym do rzeczywistego. Wymieniane są informacje, które muszą być uprzednio opracowane.
Oznacza to, że jest to już proces, który zachodzi w nieco dłuższym czasie. Proces ten zawiera
wykrycie celu przez daną platformę4 (nosiciela uzbrojenia lub sensorów) za pomocą sensorów
własnych, jego ewentualne rozpoznanie, które pozwala go zidentyfikować oraz podjęcie decyzji
o dalszych działaniach oraz o udostępnieniu danych o nim. Oprócz niejednolitej interpretacji
danych, wynikającej chociażby z różnorodności procedur czy sprzętu, wydłuża się czas reakcji.
Nie wspominając o komplikacjach związanych z użyciem uzbrojenia. Na współczesnym polu walki
jest to zbyt czasochłonne, a w przypadku rozbudowanej np. obrony przeciwrakietowej zespołu
okrętów, wręcz niedopuszczalne.

Rys. 1.2 Udostępnianie danych w procesie obrony przeciwlotniczej zespołu okrętów na
przejściu morzem
3

W zasadzie bardziej dotyczy to specyficznego podejścia do problemu określanego jako Network Centric Approach (NCA), które
to określenie definiuje wysiłki USA w sferze rozwoju sił zbrojnych.
4
Okręt, aparat latający, urządzenia znajdujące się na lądzie.

Rozwiązaniem było umożliwienie bezpośredniej i bezzwłocznej wymiany informacji
uzyskiwanej z sensorów, zamiast wymiany przetworzonej i selektywnie wydzielanej informacji
o ”tracks” (celach). Wymiana „surowych” danych możliwa jest przy pomocy technologii zwanej
(ang.) Co-operatiwe Engagement Capability – CEC. W przypadku CEC chodzi
o nowe możliwości wymiany obrazu sytuacji, gdzie celem nadrzędnym jest uzyskanie w zespole
okrętów (ang. Task Force) wspólnego i identycznego np. obrazu sytuacji powietrznej potrzebnego
do użycia wszystkich systemów uzbrojenia (Zieliński, 2003). Jest to więc coś więcej niż TDL,
ponieważ wszystkie okręty zespołu dysponują takim samym obrazem sytuacji. Uzyskiwane to jest
poprzez wymianę danych z sensorów. Wszystkie one pracują we wspólnej sieci. Wymiana tych
„surowych” danych następuje w czasie do jednej sekundy, a więc w przybliżeniu w realnym czasie
(ang. „near real time”).
Ujednolicenie procedur systemów uzbrojenia w wielonarodowym zespole nie jest do końca
możliwe, ale CEC skraca zdecydowanie czas reakcji. Optymalna obrona byłaby możliwa
w przypadku pracy systemów uzbrojenia według identycznych procedur. Nie wyczerpuje to zalet
CEC. Oprócz przyspieszenia i ujednolicenia procedur reakcji, CEC zapewnia znacznie większe
prawdopodobieństwo utrzymania kontaktu i śledzenia celu. Umożliwia to wypracowywanie
rezultatu końcowego na podstawie danych z więcej niż jednego sensora. Przy wykorzystaniu CEC
(Scott, 2002) nie wymagane są również skomplikowane procedury retranslacji dla użycia
uzbrojenia do celu niewidzianego przez własne sensory nosiciela uzbrojenia (np. okrętu). Zaletą
CEC jest także uzyskiwanie dokładniejszych pozycji celu, co jest sprawą szczególnie istotną przy
dużych odległościach do celu i praktycznie niemożliwe do uzyskania z pojedynczej platformy
tzn. bez możliwości uzyskania namiaru krzyżowego.

Rys. 1.3 Przeciwdziałanie różnorodnemu zagrożeniu („rainbow threat”) za pomocą systemu
urzutowanej obrony „layered defence” zespołu okrętów
US Navy obecnie wyposaża w CEC wszystkie lotniskowce5, duże jednostki desantowe oraz,
wyposażone w system AEGIS, krążowniki6 i niszczyciele. Brytyjczycy, po zakończonych
niepowodzeniem próbach uruchomienia adekwatnego systemu znanego pod określeniem
„Captain`s First Aid”, podpisali z USA Memorandum of Undestanding i będą również wyposażali
swoje jednostki w amerykańską wersję systemów CEC. Fregaty typu 237 są od 2008 roku
5

Wyposażony w CEC okręt USS JOHN F. KENNEDY brał udział w operacji Enduring Freedom.
Wyposażone w CEC okręty USS HUE CITY i USS VICKSBURG brały udział w operacji Enduring Freedom.
7
Fregatten der Royal Navy werden mit CEC, Soldat und Technik, März 2003, s. 59.
6
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pierwszymi brytyjskimi okrętami dysponującymi CEC. Niszczyciele typu 45 także mają posiadać
CEC. O finansowej skali kosztów nowego wyposażenia niech świadczy fakt, iż podawane
oficjalnie koszty opiewają na 400 do 500 milionów funtów (Kütze, 2003). Wysokie koszty,
ale z również i niechęć strony amerykańskiej8 do udostępnienia wszystkim sojusznikom tak
skomplikowanych technologii sprawiły, że nawet Niemcy nie są same w stanie zapewnić swoim
siłom morskim dostępu do CEC. W celu uzyskania możliwości rozwinięcia podobnej technologii
zawiązała ona wspólnie z Francją, Holandią oraz Włochami. Grupę roboczą nazwano „Multi
Platform Engagement Capability”.
Reasumując, obydwie procedury tj. CEC (jest ona w swej istocie procedurą pierwotną
w stosunku do Track-Management) i TDL dotyczą automatyzacji użycia uzbrojenia
oraz uzyskiwania obrazu sytuacji taktycznej. Kolejnym krokiem (rozszerzeniem) w kierunku
rozwinięcia sieci powiązań jest automatyzacja procesu dowodzenia i przekazywania informacji
na szczeblu operacyjnym dla uzyskania operacyjno-strategicznego obrazu sytuacji dla realizacji
zadań operacyjnych i strategicznych9.
Prekursorami zastosowania wydzielonych systemów stosowanych w obronie wybrzeża są,
w skali światowej, państwa skandynawskie. Skuteczność przedsięwzięć obronnych zapewnia
w Szwecji10 modułowy zintegrowany system dowodzenia, kierowania środkami ogniowymi
i łączności obrony wybrzeża. Spełnia on następujące funkcje (Zieliński, 2005):
- zbieranie informacji z punktów obserwacji wzrokowej i technicznej (w tym również
urządzeń obserwacji podwodnej);
- zbieranie informacji dotyczących celu (śledzenie, identyfikacja i rejestracja)
oraz odtwarzanie informacji o celu lub alarmowanie o celu;
- dowodzenie i kierowanie, obejmujące analizę użycia taktycznego środków, wybór środków
ogniowych, sposobów prowadzenia ognia oraz działań w zakresie walki
radioelektronicznej;
- przekazywanie danych o celach (w tym wskazywanie celów), selekcję danych ogólnych,
przekazywanie innych informacji bojowych;
- symulacje działań w celach szkolenia.
Podobny w swej strukturze do szwedzkiego, norweski system obrony wybrzeża11 ma
za zadanie przeciwstawić się inwazji od strony morza oraz zapobiec niezauważonemu
przenikaniu z tego kierunku na terytorium państwa. Jest on kompilacją kontrolowanych zagród
minowych, ufortyfikowanych baterii torpedowych, stałych i ruchomych baterii artylerii
oraz ruchomych baterii kierowanych pocisków rakietowych. Jako podsystem, system kontroli
zagród minowych12, ma zapewnić uzbrajanie poszczególnych zagród, ich monitorowanie
przez długi okres czasu oraz eliminację ryzyka poderwania się na minie własnych jednostek
poprzez rozbrajanie poszczególnych zagród minowych. System ma umożliwiać ponadto użycie
nadbrzeżnych baterii torpedowych oraz szkolenie obsad. Z systemem tym współpracuje system
obserwacji ruchów okrętów podwodnych Simrad Subsea.
Jednym z zadań realizowanych podczas misji wymuszania pokoju jest egzekwowanie
nałożonego na strony(ę) konfliktu embarga, bądź prowadzenie blokady morskiej. Embargo
(od hiszpańskiego – zakaz) oznacza zakaz lub ograniczenie wwozu (wywozu) do (z) danego
państwa towarów, pieniędzy, broni oraz przekazu informacji naukowej i innej handlowo-towarowej
działalności. W praktyce międzynarodowej embargo stosuje się w czasie rozwiązywania
problemów politycznych, jako środek ekonomicznego nacisku. Zgodnie z kartą Narodów
Zjednoczonych Rada Bezpieczeństwa ONZ może zażądać od państw członkowskich ONZ
ustanowienia embarga w stosunku do państwa, którego działania stanowią zagrożenie dla pokoju
8

Wbrew inicjatywie NNEC – NATO Network-Enabled Capability.
Przykładowo dla obrony wybrzeża w ramach Systemu Obrony Wybrzeża lub dla obrony całego kraju w ramach
Systemu Obrony Kraju.
10
Strefa obrony sięga w głąb morza do 100 km od wybrzeża.
11
Jest on podsystemem NORCCIS (Norwegian Command Control and Information System).
12
Bazuje on na systemie NFTstKMCt9000.
9

i bezpieczeństwa międzynarodowego. W czasie wojny embargo jest w istocie formą blokady
ekonomicznej.
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Rys. 1.4 Przykład wariantu jednolitego systemu ognia (JSO) w obronie
przeciwdesantowej (Zieliński, 1992) jako system dekonfliktacji strefowej (ang.
deconfliction by space)
Ruchy wszystkich jednostek w rejonie operacji (zazwyczaj w rejonach ścieśnionych
w pobliżu wybrzeża) powinny być wykryte, śledzone i rozpoznane. Poszczególne jednostki
powinny być zidentyfikowane, a te które są podejrzane (COI – Contact Of Interest) należy poddać
abordażowi w celach kontrolnych. Okręty prowadzące blokadę powinny wykorzystać wszystkie
dostępne sensory dla wykrywania jednostek w rejonie działań. Wszystkie COI należy śledzić
i traktować jako potencjalne cele dla oddziału szturmowego. Decyzję o tym, która jednostka
handlowa traktowana jest jako COI podejmuje MIF COORD. Dla uniknięcia dublowania czynności
wszystkie okręty biorące udział w działaniach powinny wymieniać dane o obserwowanych
jednostkach, szczególnie o jednostkach poddanych abordażowi. Planując operację należy
przewidzieć wymianę danych z instytucjami znajdującymi się na lądzie. Wskazane są również
wszelakiego rodzaju działania rozpoznawcze prowadzone w agencjach żeglugowych i innych
pokrewnych instytucjach dla wykrycia łamaczy blokady. Ważnymi przesłankami w tym względzie
winno być: deklarowanie przez agentów żeglugowych lub kapitanów statków fałszywych portów

docelowych, wchodzenie do portów położonych w sąsiedztwie rejonu blokady, wymiany załogi czy
częsta zmiana właściciela statku.
Istotnym elementem wykrycia jest stworzenie obrazu sytuacji (Recognized Surface Picture –
RSP). Obraz ten ze wszystkimi wykrytymi, zidentyfikowanymi i zaklasyfikowanymi celami winien
być wymieniany przez wszystkie okręty biorące udział w blokadzie. Wszystkie jednostki handlowe
wykryte w rejonie blokady powinny być zaklasyfikowane do jednej z trzech kategorii: „friendly,
neutral, suspected units” (przyjacielskie, neutralne, podejrzane).
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Rys. 1.5 Wymiana informacji podczas działań blokadowych
Obraz sytuacji tworzony jest w oparciu o własne sensory jednostek blokujących, narodowe
instytucje wywiadowcze, morskie samoloty patrolowe (MPA – Maritime Patrol Aircraft), powietrzne
systemy wczesnego ostrzegania, samoloty rozpoznawcze (bazowania brzegowego i pokładowe),
wymianę informacji pomiędzy jednostkami przy pomocy DATA LINK oraz wymianę foniczną.
Podstawowym narzędziem wymiany informacji jest obsługiwana przez siły zbrojne USA sieć
Coalition Wide Area Network – COWAN13. W sieć mogą włączać się nie tylko jednostki
bezpośrednio operujące w MIA, ale i te, które przemieszczają się do rejonu działań i chcą
wcześniej zorientować się w sytuacji.
W zespole prowadzącym działania blokadowe koordynatorzy powietrzni powinni zapewnić
stały dyżur jednego ze śmigłowców pokładowych ze składu sił blokujących dla zapewnienia
wsparcia działań MIF „na wezwanie”. MIF CDR jest władny podjąć decyzję o wykorzystaniu
śmigłowca do działań bezpośrednich tzn. w strefie zasięgu przenośnych zestawów
przeciwlotniczych, na wypadek niebezpieczeństwa ich użycia przez COI. Duże znaczenie
dla dalszych działań ma obserwacja COI oraz sytuacji na jego pokładzie, w celu zebrania danych
potrzebnych do ewentualnego szturmu w przypadku, gdyby podczas abordażu załoga COI
przestała współpracować lub gdyby zaczęła zachowywać się wrogo.
Brytyjskie fregaty typu 23 patrolujące wody bliskowschodnie wyposażono w nowy system
wspomagania dowodzenia grupami abordażowymi (boarding teams - BT). Ten znany pod nazwą
„Xeres” system14 pozwala na utajnioną wymianę informacji (korespondencja radiowa i wymiana
danych) niezbędnej dla dowodzenia BT. Sieć, w której jest stosowany uzupełnia klasyczny TDL –
13
14

Załogi okrętów operujących w ramach MIO określają ten system jako „mission essential item”.
Drumgrange wins Marine Communications contract – www.drumgrange.com

Tactical Data Link. Stosowany od ponad trzydziestu lat TDL15 w swoim założeniu stanowi sieć
dla wymiany informacji o potencjalnych celach ataku, bądź obiektach strony przeciwnej (celach)
zagrażających naszemu okrętowi lub naszej misji. Natomiast, system „Xeres” umożliwia wymianę
korespondencji i danych pomiędzy dowodzącym siłami dokonującymi „boardingu” tzw. On-Scene
Commander (OSC)16 oraz Boarding Officer (BO)17, który dowodzi grupą abordażową (Boarding
Team). Podczas, gdy dane od grupy abordażowej wykonującej zadanie na COI mogą być
przekazywane bezpośrednio na okręt-matkę grup abordażowych, ten ostatni może równocześnie
śledzić (w czasie rzeczywistym) położenie łodzi służących do przemieszczania BT.
W skład opracowanego przez brytyjska firmę18 zestawu wchodzą trzy urządzenia. Na BCI
okrętu matki znajduje się odrębny komputer19 wyposażony w program SML Safe Navigator. Dzięki
temu programowi można śledzić (na odległość do 15 mil morskich) dwie motorówki
do przemieszczania grup abordażowych. Wymiana informacji polega na wykorzystaniu poczty
elektronicznej. Do komputera spływają ponadto dane (obrazy) ze znajdujących się w łodzi kamery
telewizyjnej i skanera. Wszystkie urządzenia powiązane są przy pomocy radiostacji UKF firmy
Harris, która umożliwia kontakt radiowy w zasięgu łączności horyzontalnej. Jednostki
komputerowe znajdują się na każdej z łodzi abordażowych. Podobne wyposażenie (kamera,
skaner, komputer, radiostacja) posiada grupa abordażowa20.

Rys. 1.6 Wymiana informacji podczas działań blokadowych przy pomocy systemu
Xeres
Doświadczenia zebrane podczas bojowego użycia systemu przedstawiono w prasie
fachowej (Ripley, 2004). Wgląd w miejsce akcji grupy abordażowej pozwala na skuteczne użycie
15

16

Istotą systemów TDL jest tzw. „Track-Managenment” czyli prosta wymiana, a raczej udostępnianie
danych o tzw. tracks (celach).

Jest to zazwyczaj dowódca okrętu dokonującego „boardingu”.
Odpowiada on za wizytację i przeszukanie statku handlowego (COI – Contact Of Interest)co do którego zachodzi
podejrzenie o naruszenie embarga. Przejmuje kierownictwo nad kapitanem COI do czasu zakończenia czynności
lub do czasu określonego przez OSC.
18
Drumgrange Ltd. (z siedzibą w Chertsey) jest prywatną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją systemów
monitoringu, łączności i dowodzenia jak również rozwijaniem oprogramowań w ww. dziedzinach .
19
Nie jest to specjalistyczny sprzęt wojskowy ale komercyjny komputer tzw. „off the shelf” (z półki).
20
Sprzęt mieści się w dwu walizkach i jest obsługiwany przez dwu ludzi.
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sił wsparcia w przypadku niebezpiecznego rozwoju sytuacji. Dużą zaletą wykorzystania systemu
jest ponadto (dzięki śledzeniu łodzi abordażowych z dużej odległości) możliwość utrzymywania
fregaty (okrętu matki) z dala od kontrolowanych jednostek co, z jednej strony zapewnia większą
skrytość działań, a z drugiej strony umożliwia wybór bezpiecznego miejsca przebywania okrętu.
Okręt matka orientuje się w pozycjach swoich łodzi, a te z kolei znają miejsce jego przebywania.
Dzięki przekazywanemu obrazowi telewizyjnemu uzyskuje się wgląd na mostek kontrolowanej
jednostki bezpośrednio z głównego stanowiska dowodzenia okrętu prowadzącego operację
blokadową. Nie bez znaczenia jest fakt, że skaner umożliwia skrócenie czasochłonnych procedur
przemieszczania dokumentów statku podlegającego kontroli na jednostkę kontrolującą w celu jej
skopiowania lub odniesienia do innych informacji będących w posiadaniu dowództwa akcji.
System umożliwia przesłanie elektronicznej kopii dokumentów bezpośrednio po ich
skontrolowaniu, jeszcze zanim grupa abordażowa powróci na jednostkę macierzystą. Przesyłanie
obrazów może być wykorzystane dla identyfikacji osób.

Rys. 1.7 „Poziomy” powiązań sieciowych w siłach morskich
System Ochrony wybżeża zorganizowany, ze względu na swoją specyfikę tylko
w strukturach połączonych, wydawał się być najbardziej podatnym na implementację struktur
sieciocentrycznych. Z samej swojej istoty, system ten stanowił powiązania systemów na długo
przed tym, jak pojawiło się pojęcie NCW. Z drugiej strony jego kompleksowość sprawiła, że do tej
pory specjaliści zadają sobie pytanie, czy ten system systemów powstał. Jednocześnie złożoność
systemu obrony wybrzeża sprawia, że wskazanym byłoby szukanie rozwiązań częściowych
(dla jego elementów strukturalnych). Bazując na bogatych doświadczeniach sąsiadów i ich
rozwiązaniach regionalnych można stworzyć zaczątki sieci powiązań. W tym aspekcie, uzyskane
we wspomnianym we wstępie projekcie rozwojowym rezultaty badań wstępnych dały podstawę
do stwierdzenia, że podobne do czysto wojskowych zastosowania i rezultaty można osiągać
w systemach służących polepszeniu dyspozycyjności danych o sytuacji geograficznej
pozyskiwanej dla celów przygotowania działań w strefie styczności morza z lądem, np. do działań
kryzysowych w pobliżu wybrzeża takich, jak poszukiwanie rozbitków, prowadzenie akcji
ewakuacyjnych z jednostek pływających, zwalczanie wycieków substancji niebezpiecznych dla
środowiska, ochrona obiektów portowych itp. GIS wydaje się być elementem najbardziej
dojrzałym do prób implementacji sieciocentryczności na gruncie polskim.

Podstawy teoretyczne dla implementacji
W każdej sytuacji planujący działania sztab w pierwszej kolejności ustala lokalizację
zdarzenia. Następnie uzupełnia lub poszerza obraz położenia. Wyniki pozycjonowania
przedstawiane są na mapach sytuacyjnych. Mapa sytuacyjna może zawierać:
 linie koordynacyjne oraz linie rozgraniczenia;
 stanowiska dowodzenia;
 ugrupowania sił własnych i przeciwnika;
 siły i środki przełożonego mające wpływ na wykonanie zadania;
 zadania sąsiadów i innych rodzajów sił i wojsk we własnych obszarach zainteresowania;
 siły obrony terytorialnej mające wpływ na działanie własnych sił;
 kluczowy obszar terenu/akwenu, zniszczenia, zapory;
 ważne urządzenia i obiekty logistyczne oraz operacyjne wyposażenie rejonu działań
wojennych;
 ważne zadania obrony cywilnej.
Ocena sytuacji powinna być logiczną częścią rozumowania, prowadzącego do najlepszego
rozwiązania problemu w dostępnym czasie. Niektóre czynniki mogą być rozważane równolegle.
W czasie, gdy Centrum Monitorowania i Rozpoznania ocenia przeciwnika, Centrum Dowodzenia
i Planowania Operacyjnego oraz Centrum Zabezpieczenia Logistycznego rozwiązywać będą
problemy własnych sił oraz ich zabezpieczenia logistycznego. Ocena sytuacji prowadzona jest
we wszystkich komórkach organizacyjnych sztabu. Jest to praca zespołowa i w znacznym stopniu
prowadzona równolegle. Jej celem jest określenie najlepszej drogi prowadzącej do wykonania
zadania.
Oceniając siły przeciwnika zespół rozpoznania dąży do jasnego określenia możliwości
bojowych przeciwnika i prawdopodobnego zamiaru jego działania. Z kolei kwantyfikacja sił
własnych przebiegać będzie równolegle do oceny warunków prowadzenia operacji, która to ocena
będzie miała w każdym miejscu wpływ na działania przeciwnika, jak i na oceniane siły własne.
Dokonywane zostanie oszacowanie potencjału bojowego potrzebnego do wykonania
zasadniczych zadań. Ocena sił własnych zdecyduje o tym, jak wykorzystać poszczególne
jednostki do realizacji określonych do tej pory zadań.
Podczas oceny sił własnych powinno się rozpatrzyć między innymi:
 sytuację powietrzną i morską na Morskim Teatrze Działań Wojennych (MTDW);
 możliwości wojsk własnych - co można posiadanymi środkami zrobić?
 zdolność bojową;
 porównanie sił – ustalić stosunek sił;
 zabezpieczenie bojowe.
W ramach oceny warunków prowadzenia operacji porównywane czynniki będą obejmować:
 czynniki środowiska (w tym teren/akwen, pogoda, ludność, religia, kultura, etc.);
 inne czynniki związane z zadaniem (oceny prawne, morale, etc.).
Podczas oceny środowiska prowadzonej m.in. przez zespół planowania szczegółowo
rozważany jest morski teatr działań wojennych. Czynione jest to nie tylko na podstawie mapy,
ale również na podstawie informacji uzyskanych z innych źródeł.
Przykładowy schemat oceny środowiska prowadzenia działań morskich zawiera wnioski
dotyczące:
 warunków politycznych, prawnych, ludnościowych obszarów otaczających akwen
działań;
 warunków
gospodarczych,
komunikacyjnych
oraz
infrastruktury
akwenu,
jak i obszarów go otaczających;
 czynników bezpośrednio dotyczących terenu/akwenu;
 warunków hydrograficznych;
 warunków meteorologicznych i astronomicznych.
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Podstawą procesu przekształcania teoretycznego opisu systemu na obiekt fizyczny
(w odniesieniu do opisywanego systemu – efektem tego przekształcenia jest implementacja
systemu w środowisku ArcGIS) była kompleksowa analiza rejonu działań operacyjnych.
Obejmowała ona swoim zakresem:
 wszystkie rodzaje informacji środowiskowej (np. geograficzną, hydrometeorologiczną),
 charakterystyki prowadzonej w rejonie aktywności tj. działań, prac (np. transport,
komunikacja, prace podwodne);
 charakterystykę infrastruktury morskiej i lądowej (np. oznakowania nawigacyjnego,
urządzeń portowych), w tym infrastruktury krytycznej, od której zależy funkcjonowanie
portu z jego akwatorium i terminalami, jak również specyfikacje prawdopodobnych
obiektów-celów;
 możliwe do przewidzenia scenariusze zaburzeń funkcjonowania struktur czy też
działań/aktywności gospodarczej (na skutek występowania zagrożeń na analizowanym
obszarze w kontekście ich prawdopodobieństwa wystąpienia).
Prowadzenie działań przez służby państwowe w tego rodzaju rejonach wiąże się
z występowaniem wielu ograniczeń. Mogą one z jednej strony wynikać z lokalnych warunków
klimatyczno-pogodowych (np. wywołanego silnym wiatrem falowania lub opadu hydrometeorów).
Z drugiej strony intensywność i różnorodność prowadzonych działań o charakterze gospodarczym
oraz zabezpieczającym sprawiają, że rejon działań z uprawianą na jego obszarze aktywnością
może być znakomitą „przykrywką” do prowadzenia zakamuflowanej działalności godzącej
w bezpieczeństwo podejmowanej na nim działalności. Środki transportowe, urządzenia
przeładunkowe, jak i tory wodne o znacznym natężeniu ruchu umożliwiają potencjalnemu
przeciwnikowi maskowanie się wśród jednostek pływających lub środków przeładunkowo
transportowych. Nasycenie tła dużą liczbą obiektów, wśród których mogą znajdować się obiekty
(nosiciele) potencjalnie zagrażający obiektom infrastruktury portowej i pływającej powoduje,
że potencjalnie niebezpieczne siły mogą z zaskoczenia wprowadzić swoje zamiary w życie.
Skutkuje to m.in. skróceniem czasu stojącego do dyspozycji dla reakcji na zagrożenia.
Równocześnie, należy liczyć się z wystąpieniem ograniczeń w możliwościach manewrowania
i wykorzystania środków rażenia dla działań ochronnych i obronnych. Istnieje tym samym znaczne
ryzyko strat.
Kolejnym ograniczeniem w tym rejonie jest potrzeba skomunikowania zróżnicowanych,
bardzo często przemieszczających się źródeł informacji począwszy od ludzi, pojazdów, statków
powietrznych i morskich, a na sensorach bazodanowych skończywszy (np. dane z mierników
badających prędkość, silę i kierunek wiatru, prądu itp.). Komunikacja na dzień dzisiejszy może
odbywać się przy pomocy różnych narzędzi, co powoduje konieczność transformacji informacji.
Czynności podejmowane w tym celu opóźniają wymianę informacji, przez co opóźnieniu podlega
reakcja na zdarzenia/aktywności/działania o charakterze negatywnym (np. pożar na pokładzie
jednostki pływającej, awaryjne wodowanie statku powietrznego, uwolnienie się substancji
niebezpiecznej itp.).
Znaczenie integracji danych lądowych i ENC oraz hydrodynamicznych
numerycznych dla działalności w morskich rejonach przybrzeżnych

modeli

Dostrzeżenie potrzeby wykorzystania systemów GIS w zarządzaniu np. infrastrukturą
portową wydaje się naturalnym kolejnym krokiem rozwoju tej dziedziny. Planowanie zapewnienia
bezpieczeństwa na akwenach portowych i przybrzeżnych wymaga korzystania z systemów
integrujących informacje nawigacyjne z informacjami geograficznymi rysunek 1.8. Potrzebę tę
wyraźnie widać, gdy przeanalizuje się zadania służb operacyjnych odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w omawianych obszarach.
Przykładowe zadania to:
 planowanie użycia i wsparcia sił morskich Marynarki Wojennej;
 analiza i kontrola wyszkolenia sił planowanych do użycia;



koordynacja działań sił przydzielonych do realizacji przedsięwzięć pokojowych
i stabilizacyjnych;
 nadzór nad realizacją zadań z zakresu ratownictwa morskiego;
 współpraca z pozamilitarnymi instytucjami państwa w zakresie reagowania kryzysowego
oraz doradztwa dla żeglugi;
 zapewnienie ciągłości działania Systemu Wykrywania Skażeń;
 zabezpieczenie hydrometeorologiczne sił;
 operacyjna kontrola nad realizacją zadań w ramach operacji antyterrorystycznej;
 rozpoczęcie implementacji systemów wspomagania reagowania kryzysowego;
 udział w ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych.
Wymienione zadania uwidaczniają, że służby planujące i koordynujące działania operacyjne
muszą korzystać z danych pochodzących z systemu ECDIS, jak i danych pochodzących
z systemu GIS (Pyrchla, 2010).

Rys.1.8 Przykład integracji mapy ENC i ortofotomapy w systemie GIS
ECDIS to system zobrazowania wektorowego na mapie ENC, który pokazuje aktualną
pozycję na mapie, obrazy i nawigacyjną informację przyjętą od pokładowych sensorów.
Najczęściej jest sprzęgnięty z Automatyczną Identyfikacją Statków (AIS), Radarowym Systemem
Antykolizyjnym (ARPA), Globalnym System Nawigacji Satelitarnej (na przykład, GPS). Wszystkie
te rozwiązania mają w czasie rzeczywistym dostarczać przez całą dobę informacje o otoczeniu
statku dla automatycznego pilota i być zabezpieczeniem antykolizyjnym i wejścia na mieliznę.
ECDIS ma funkcje aplikacji umożliwiającej aktualne pokazywanie danych ENC, planowanej trasy
żeglugi z jednoczesnym rejestracją trasy żeglugi zawierającej datę, czas, pozycję, kierunek
i szybkość statku. Na rysunku 1.8 przedstawiono przykładową integrację ortofotomapy
z danymi ENC.
Strefa przybrzeżna i portowa obszarów morskich charakteryzuje się ogromną ilością
geoprzestrzennych danych, dlatego GIS był zawsze uznawany jako integralny komponent
w planowaniu i koordynowaniu ochrony w przybrzeżnej strefie morskiej (Pyrchla i Przyborski,
2011). Ochrona infrastruktury zlokalizowanej w strefie przybrzeżnej, jak i na brzegu,
ma bezpośredni wpływ na efektywność gospodarki morskiej. Szczególne znaczenie ma ochrona
infrastruktury krytycznej, gdyż jej zniszczenie lub uszkodzenie może spowodować szczególne
zagrożenie dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska i handlu. Za infrastrukturę krytyczną
można uznawać: elektrownie i system zaopatrywania w energię elektryczną, stacje nadawcze
i węzły komunikacyjne, instytucje opieki medycznej, systemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczalnie

25

ścieków, przemysł chemiczny itp.. Dzięki przypisaniu takim obiektom stopnia ważności
w strukturach GIS, można nimi łatwiej zarządzać. Dla przewidywania zagrożeń dla infrastruktury
przybrzeżnej i handlu morskiego niezbędne są dane odwzorowujące:
 profile plaży, pokrycie terenu przez florę i informacja o użytkowaniu gruntów, dane
takie są pozyskane przez LIDAR transportowany drogą lotniczą i trójwymiarowy
naziemny skaner laserowy;
 wszystkie obiekty z dala od brzegu, w granicach morskich wód przybrzeżnych;
 wszystkie prace inżynieryjne;
 warunki oceanograficzne i meteorologiczne.
Należy zauważyć, że źródłem danych są ośrodki dysponujące zróżnicowanymi urządzeniami
i standardami ich dystrybucji. Zintegrowanie dopływu danych możliwe jest do osiągnięcia
za pomocą systemu sieciocentrycznego zbudowanego na platformie GIS.
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Rys.1.9 Numeryczny model terenu portu Gdynia i jego okolic uzupełniony ortofotomapą
i mapą pokrycia terenu
W ostatnim czasie Amerykański Urząd Badań Atmosfery i Oceanów (ang. National Oceanic
& Atmospheric Administration – NOAA) oficjalnie wybrał system ESRI do usprawnienia procesu
tworzenia map morskich. System, zwany Nautical Chart System II (NCS II) będzie wykorzystywać
narzędzia PLTS Nautical Solution dla ArcGIS, do tworzenia ponad 1 000 map morskich. Zapewni
on całkowite pokrycie mapami NOAA sporządzonymi w formacie odpowiadającym Electronic
Navigational Chart (ENC), zgodnie ze standardami S-57 Międzynarodowej Organizacji
Hydrograficznej.
Informacja o środowisku
W kontekście użytkowym dla planowania działań w warunkach morskich, ważnym
elementem systemu jest znajomość aktualnej oraz krótkookresowej prognozy zmian warunków
meteorologicznych i hydrologicznych. Zastosowanie nowoczesnych technik przetwarzania
informacji przestrzennych, tj. Systemu Informacji Geograficznej, pozwala na jego integrację
z serwisami morskich prognoz meteorologicznych i hydrodynamicznych, bazujących
na nowoczesnych modelach numerycznych: hydrodynamicznych, pogody i falowania.
Modele numeryczne pozwalają na bardziej precyzyjne zobrazowanie warunków
środowiskowych w stosunku do tradycyjnych, tekstowych komunikatów meteorologicznych
lub hydrologicznych. Umożliwiają ponadto zautomatyzowanie procesu akwizycji danych
do systemu GIS, pozwalając na wizualizację danych hydro-meteorologicznych jako jednej

z warstw systemu. Pozwala to operatorowi systemu analizować jednocześnie informację
przestrzenną o położeniu poszczególnych obiektów (stałych i ruchomych) (Pyrchla, 2008a) wraz
z informacją o warunkach meteorologicznych (np. prędkość wiatru, temperatura powietrza itp.)
i hydrodynamicznych (np. wysokość fali, prędkość prądu, temperatura wody, poziom morza, itp.).
Zintegrowanie informacji o zmiennym stanie środowiska z danymi względnie stałymi
pochodzącymi np. z ortofotomapy przyczyni się do lepszego wspomagania decyzji w sytuacjach
kryzysowych (Pyrchla, 2008b).
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Instytucie Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego (IOUG) rozwijano szereg prognostycznych modeli numerycznych.
W latach 1992 –1993 powstał dwuwymiarowy model transportu zanieczyszczeń (Jędrasik, 1993),
który opisywał rozpływ azotu i fosforu całkowitego zakładając, iż są to substancje bierne. W latach
1995–1997 powstał trójwymiarowy model hydrodynamiczny (M3D) Zatoki Gdańskiej i Morza
Bałtyckiego (Kowalewski, 1997). Został on uruchomiony operacyjnie najpierw dla Bałtyku i Zatoki
Gdańskiej (Kowalewski, 2002), następnie dla Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego
(Kowalewska-Kalkowska i Kowalewski, 2005; Kowalewski i Kowalewska-Kalkowska, 2011).
W wersji operacyjnej modelu obliczenia przeprowadzane są równolegle dla trzech obszarów
o różnych krokach przestrzennych: dla Bałtyku – z krokiem 5 mil morskich, Zatoki Gdańskiej
– z krokiem 1 mili morskiej oraz dla Zatoki Pomorskiej i dla Zalewu Szczecińskiego do Polic –
z krokiem 0,5 mili morskiej (Pyrchla i Kowalewski, 2009). Obliczenia w omawianych obszarach
odbywają się równolegle, a wymiana informacji na wspólnej granicy odbywa się na każdym kroku
czasowym (Kowalewska-Kalkowska i Kowalewski, 2006). W pionie zastosowano podział na 18
warstw o nieregularnej grubości. W celu lepszego odwzorowania powierzchniowej i przydennej
warstwy przyściennej zastosowano tam warstwy o mniejszej grubości niż pozostałe. Model
uwzględnia średnie miesięczne dopływy ze 168 największych rzek dopływających do Bałtyku
z okresu 1990-2000 r.

Rys.1.10 Wizualizacja danych hydrometeorologicznych (temperatura
powierzchniowe) zintegrowanych z ortofotomapą w systemie GIS

wody,

prądy
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Połączenie danych hydrometeorologicznych z ortofotomapą i mapą nawigacyjną w systemie
GIS wpisują się w priorytetowe kierunki badań naukowych. Dotyczą one obszaru
technologicznego związanego z rozszerzeniem sfery bezpieczeństwa morskiego państwa o sferę
bezpieczeństwa publicznego w zakresie transportu ładunków i pasażerów. Opracowywane
środowisko pozwala analizować między innymi takie zagadnienia, jak:
 rozwój metod wspomagania dowodzenia ochroną portu;
 optymalizacja pozyskiwania i dystrybucji informacji podczas działań prewencyjnych
oraz w ramach zarządzania kryzysowego w rejonie Zatoki Gdańskiej;
 budowa i badania systemu informacji geograficznej jako zaplecza decyzyjnego;
 budowa i badania morskiego sieciocentrycznego systemu informacji geograficznej,
w tym:
a) integracja systemów,
b) planowanie misji,
c) systemy rozpoznania środowiska.
Złożoność problemów i mnogość czynników, które należy uwzględnić w czasie działań
w strefie przybrzeżnej powodują, że tworzenie zintegrowanego systemu wymaga jednoczesnego
opracowania i wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznego wsparcia procesu dowodzenia.
W odniesieniu do operacyjno-taktycznych aspektów systemu oznaczałoby to między innymi
ułatwienie dostępu do wszelkich niezbędnych danych i informacji osobom odpowiedzialnym
za poszczególne zadania oraz o usprawnienie przepływu i synchronizację informacji między
poszczególnymi systemami. Ponadto, w związku z niejawnym charakterem danych
wykorzystywanych przy planowaniu działań oraz informacji przekazywanych pomiędzy jednostką
a stanowiskiem kierowania, zintegrowany system musi zapewniać ochronę danych niejawnych,
zapewniając dostęp do nich tylko osobom dysponującym odpowiednimi uprawnieniami.

Rys.1.11 Wizualizacja danych hydrometeorologicznych (prądy, wiatr) ortofotomapy
i elektronicznej mapy nawigacyjnej w systemie GIS
Powyższe dwie przeciwstawne potrzeby wymagają dużej skrupulatności, precyzji podczas
realizacji projektu, by uczynić narzędzia wsparcia informatycznego — zwłaszcza bazy danych

i systemy komunikacji — z jednej strony otwartymi, a z drugiej zaś bezpiecznymi. Wymaga
to zastosowania odpowiednich nowoczesnych technologii informatycznych, uwzględniających
konieczność przesyłania informacji.
Tendencja łączenia elementów w większe całości nie dotyczy tylko i wyłącznie dowodzenia.
Charakterystycznym działaniem stało się w produkcji zbrojeniowej wiązanie zamówień na tzw.
usługi kompleksowe. Firma przemysłowa nie oddaje do eksploatacji pojedynczego systemu, który
wkomponowywany jest do całości platformy, ale traktuje zamówienie jako całość. Żmudny proces
uzyskania kompatybilności systemów realizowany jest od fazy projektowej do fazy wykonawczej
pod jednym kierunkiem i przez cały czas budowy w powiązaniu z realizacją innych systemów
w sieci. Innym charakterystycznym dla produkcji zbrojeniowej elementem jest stosowanie
gotowych technologii rozwiniętych dla innych (cywilnych) zastosowań. Jest również normalną
praktyką, że używane w siłach zbrojnych „gotowe elementy” (TDL, CEC) znajdują zastosowanie
w bardziej rozwiniętych technologiach.
Organizowany ze względu na swoją specyfikę system ochrony i obrony wybrzeża, jednostek
pływających w jego pobliżu, jak również znajdującej się na wybrzeżu (portowej) infrastruktury
krytycznej wydaje się być najbardziej podatnym na implementację struktur sieciocentrycznych.
Z samej swojej istoty system ten stanowił powiązania systemów na długo przed tym, jak pojawiło
się pojęcie NCW. Z drugiej strony jego kompleksowość sprawiła, że do tej pory specjaliści zadają
sobie pytanie, czy ten system systemów powstał? Jednocześnie złożoność ww. systemu sprawia,
że wskazanym byłoby szukanie rozwiązań częściowych (dla jego elementów strukturalnych).
Bazując na bogatych doświadczeniach sąsiadów i ich rozwiązaniach regionalnych można
stworzyć zaczątki sieci powiązań. W tym aspekcie system wymiany informacji geograficznej
wydaje się być, zdaniem autorów, elementem najbardziej dojrzałym do prób implementacji
sieciocentryczności na gruncie polskim.
Polskie interesy bezpieczeństwa mają również wymiar morski. Gospodarka morska RP
może zaoferować polskiej polityce wiele opcji działania. Nie będąc potęgą morską możemy
wnosić wkład do europejskiej i atlantyckiej potęgi morskiej. Warunkiem jednakże wnoszenia tego
wkładu jest osiągnięcie zbalansowanego potencjału, adekwatnego wymiaru naszych sił morskich
oraz wprowadzenie technik sieciocentrycznych. Trzeba jednakże stwierdzić, że literatura
specjalistyczna, jaka jest poświęcona uwzględnianiu informacji przestrzennej w trakcie
planowania ochrony portów, jest znikoma i nie dotyczy warunków nawigacyjnych Morza
Bałtyckiego.
Właściwym sposobem radzenia sobie z brakiem map integrujących przestrzenne dane
środowiskowe w procesie planowania działań operacyjnych w rejonie wód przybrzeżnych jest
usieciowienie sposobów powiązania informacji. Przedstawiony sposób można z powodzeniem
wykorzystać dla stworzenia podstaw planowania ochrony portu poprzez uzupełnianie map
elektronicznych o dane środowiskowe. Uzyskana tym sposobem platforma sieciocentryczna
pozwala również na jej wykorzystanie do symulowania działań.

29

Rozdział 2
Morsko-lądowa mapa obszarów przybrzeżnych jako element systemu wspomagającego
proces decyzyjny
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Planowanie, organizacja i podejmowanie działań w obszarze styczności morza z lądem
wymaga każdorazowo rozeznania sytuacji. Jako sytuację przyjmuje się bieżący stan zjawiska
kryzysowego (działań sił strony przeciwnej np. terrorystów), możliwości przeciwdziałania tej
sytuacji/działalności przez siły i środki własne mające miejsce w konkretnej sytuacji środowiska
geograficzno-fizycznego. Z punktu widzenia ośrodków koordynujących działania/przeciwdziałanie
istotny jest również potencjalny rozwój sytuacji ze względu, z jednej strony, na charakter zjawiska
kryzysowego (zamiarów strony przeciwnej). Z drugiej strony chodzi o wpływ środowiska
na sytuację w konkretnej perspektywie czasowej, przykładowo na rozprzestrzenianie się rozlewu
substancji niebezpiecznej wywołane zjawiskami prądowymi i wiatrowymi oraz falowaniem.
Istotnym elementem planowania działań może być również odtworzenie sytuacji, w której
nastąpiła pierwotna przyczyna podejmowanych działań. Np. miejsce wypadnięcia człowieka
za burtę (rozbitka), które jest ustalane po fakcie (w chwili wykrycia jego nieobecności)
z uwzględnieniem panujących w tym czasie warunków hydrologiczno-meteorologicznych po to,
aby można było zastosować algorytmy poszukiwawcze). W każdym momencie działań (rys. 2.1),
niezależnie od poziomu i prowadzenia (stanowiska kierowania, operatorzy systemów lub jednostki
wykonawcze) potrzebna jest baza środowiskowa dla bieżącej oceny sytuacji.

Rys. 2.1 Przykładowy schemat działań podejmowanych z jednej strony jako reakcja
na wystąpienie sytuacji kryzysowej (radykalnej zmiany sytuacji) względnie na polecenie
organów kierujących
Ocena sytuacji jest podstawą (po zastosowaniu odpowiednich narzędzi planowania działań)
do wypracowania zamiaru działań i przygotowania wytycznych do podejmowanych działań
(rys. 2.2).
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Rys. 2.2 Ocena sytuacji jako podstawa do wypracowania zamiaru rozwiązania sytuacji
kryzysowej i przygotowania wytycznych do podejmowanych działań
Tworzenie złożonego obrazu sytuacyjnego (zwłaszcza z perspektywy progresywnej) powinno
umożliwiać ustalenie ewentualności rozwoju sytuacji, względnie możliwości działań strony
przeciwnej. System jakim jest morsko-lądowa mapa obszarów przybrzeżnych powinien spełniać
założenie nie tylko bycia (w sposób ciągły) bazą do snucia rozważań w zakresie rozwoju
możliwości działań strony przeciwnej (rozwoju sytuacji niebezpiecznej). Powinien on być również
podstawą do rozważania i porównywania możliwości przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom,
jak też ew. działalności strony przeciwnej (rys. 2.3).

Rys. 2.3 Ustalenie alternatyw rozwoju sytuacji lub alternatyw działań podejmowanych jako
reakcja na wystąpienie sytuacji kryzysowej (radykalną zmianę sytuacji)
Istotną cechą tworzonego systemu – bazy sytuacyjnej jest nie tylko wymóg dysponowania
informacją
bieżącą,
ale
również
możliwość
przechowywania
informacji
niejako
bazowych/podstawowych. Obejmuje to: zapamiętywanie w systemie informacyjnym (uzupełniane

zapiskami w dziennikach działań itp.) ciągłe przedstawianie w systemie informacyjnym
(na mapach sytuacyjnych, w tabelach, szkicach itp.), przekazywanie dalej (poprzez polecenia,
orientowanie o sytuacji, meldunki itp.) oraz uzupełnianie poprzez zdobycie nowych wiadomości
(m.in. z rozpoznania, wywiadu, rekonesansu, itp.). Na tej bazie po przedstawieniu,
i uporządkowaniu, ocenie i wyciągnięciu wniosków uzyskiwany jest dopiero rozpoznany obraz
położenia (rys. 2.4).
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Rys. 2.4 Ustalanie rozpoznanego obrazu położenia
Ustalany obraz sytuacji odpowiada danemu okresowi czasu i nie jest stały. Sytuacja ulega
ciągłym zmianom co powoduje konieczność weryfikacji podjętych wcześniej decyzji
(rys. 2.5).
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Rys. 2.5 Weryfikacja decyzji na podstawie zanotowanych przez system zmian sytuacji
Ustalanie położenia sytuacji to proces ciągły (rys. 2.6) zarówno podczas przygotowania,
organizowania i podejmowania działań.

Rys. 2.6 Konieczność ciągłej weryfikacji stanu sytuacji, jako podstawa do działalności
Każdorazowa zmiana sytuacji decyzyjnej (rys. 2.7) powoduje konieczność ponownego
wypracowania decyzji z uwzględnieniem otrzymanego (wykonywanego), względnie
zweryfikowanego zadania i otrzymanych poleceń oraz dokumentów decyzyjnych (np. zarządzeń).
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Rys. 2.7 Skutki każdorazowej zmiany sytuacyjnej
Organizowanie systemu
Tworzenie złożonego systemu, jakim jest morsko-lądowa mapa obszarów przybrzeżnych,
wymaga przyjęcia założenia, że proces tworzenia będzie przebiegał od ogółu do szczegółu, czyli
od całego środowiska do jego wybranego elementu. Przyjęcie takiego założenia wymaga
zdefiniowania pojęcia „całe środowisko”. W ujęciu prezentowanego zagadnienia pojęciem „całe
środowisko” określamy ogół elementów systemu, zarówno oprogramowanie wykorzystywane
do gromadzenia i przetwarzania oraz wizualizacji danych, jak i same dane pozyskiwane
z elektronicznych map morskich, ortofotomap, z hydrodynamicznych i meteorologicznych obliczeń
modelowych oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności.
Przyjęta definicja obrazuje, że jednocześnie prowadzono prace nad oprogramowaniem
wykorzystywanym w systemie i w podsystemach. Na podstawie analizy literatury specjalistycznej
do przekształcania danych z ENC/DNC w GIS albo na odwrót, wykorzystano w opracowywanym
systemie program ArcGIS firmy ESRI. Jednym z podstawowych argumentów był fakt,
że Amerykański Urząd Badań Atmosfery i Oceanów (ang. National Oceanic & Atmospheric
Administration – NOAA) oficjalnie wybrał system ESRI do usprawnienia procesu tworzenia map
morskich.
Kolejnym problemem, który należało rozwiązać to doprowadzenie do sytuacji, gdzie dane
pozyskiwane z różnych źródeł i w różnych formatach nawzajem będą zrozumiałe względem
siebie. Przykładem mogą być dane meteorologiczne oraz hydrologiczne dostarczane
w formatach: GRIB (ang. GRid in Binary) oraz NetCDF (ang. Network Common Data Form). GRIB
jest formatem Światowej Organizacji Meteorologicznej wykorzystywanym do wymiany danych
meteorologicznych. NetCDF jest natomiast powszechnie używanym formatem wymiany danych
pochodzących z numerycznych modeli oceanograficznych rozwijanym przez stowarzyszenie
UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) skupiające 75 uniwersytetów
związanych z badaniami atmosfery.
Prowadząc prace na etapie koncepcyjnym, jak i mając na uwadze pomoc w późniejszej
eksploatacji systemu, zdecydowano się na opracowanie kształtowania struktury w formie

schematów zależności funkcjonalnych. Opracowując schematy w poszczególnych jego wymiarach
uwzględniono następujące zasady:
 koordynacji;
 harmonii;
 komunikacji;
 zależności informacyjnych;
 zależności operacyjnych;
 zależności wspierających.
Zobrazowanie schematu komunikacji i koordynacji, jako „całe środowisko” powstającego
systemu, przedstawiono w postaci schematu na rysunku 2.8.
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Rys. 2.8 „Całe środowisko” – schemat komunikacji i koordynacji
Schematy zależności funkcjonalnych zaproponowano tak, aby nadmiar zadań założonych
do rozwiązywania przez projektowany system rozwiązać poprzez utworzenie powiązań pomiędzy
źródłami informacji jako komponentami systemu o różnych specjalnościach. W ten sposób każde
źródło informacji może się specjalizować w wybranej dziedzinie, a jednocześnie wszystkie kwestie
związane z organizacją pracy systemu będą realizowane. Charakterystykę wybranych elementów
tego środowiska można przedstawić w formie adekwatnych schematów zależności
funkcjonalnych.
Podstawowym elementem całego środowiska są dane statyczne, jak i dynamiczne
opisujące obszar morski, dla którego system jest opracowywany. Podstawowy element „całego
środowiska” zaprezentowano na rysunku 2.8. Ze względu na przyjęte przed realizacją projektu
założenie, iż Sieciocentryczny System Wymiany Informacji Geograficznej będzie wykorzystywany
do wspomagania działań na granicy morza i lądu dane statyczne dotyczą opisu terenu tak jako
obszaru lądowego, jak i morskiego. Zmiany parametrów tych danych są tak powolne, że dla celów
planowania działań operacyjnych nie odgrywają żadnego znaczenia. W systemie wyodrębniono te
dane nazywając je danymi o powierzchni terenu. Powyższe dane statyczne zobrazowano
w postaci schematu na rysunku 2.9.
Dane dynamiczne to dane, których parametry zmieniają się w krótkich odstępach
czasowych. Uwzględnianie ich w planowaniu działań operacyjnych jest możliwe tylko wtedy, gdy
są systematycznie uaktualniane oraz wtedy, gdy dysponujemy ich prognozami. Równie ważnym
elementem planistycznym są badania symulacyjne wpływu tych danych na przebieg działań.
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Rys. 2.9 Element danych środowiskowych
W przypadku modeli hydrodynamicznych (prądów), stosowane w Polsce są dwa modele
operacyjne: HIROMB i M3D. Modele te charakteryzują się podobną rozdzielczością
i wiarygodnością (Pyrchla i Kowalewski, 2009). Ze względu na większą rozdzielczość
przestrzenną dla Zatoki Gdańskiej (do 200 m) oraz na dostępność danych w formacie NetCDF do
systemu dostarczane są dane hydrologiczne i hydrodynamiczne (temperatura wody, poziom
morza, prądy) z modelu M3D z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG).
Uwzględniając potrzebę dostarczania danych dynamicznych w trybie operacyjnym postanowiono,
że zapasowym źródłem danych będzie system Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego
(SatBałtyk) rozwijany przez konsorcjum instytucji badawczych, a którego koordynatorem jest
Instytut Oceanologii PAN. Z tego sytemu pobierane są wszystkie dane w skali regionalnej (Bałtyk i
Bałtyk południowy). Z kolei dane o falowaniu dostarczane są z zagnieżdżonych modeli falowania
wiatrowego WAM w skali lokalnej (Zatoka Gdańska) z IO UG.

Rys. 2.10 Elementy danych o powierzchni terenu.
Dane środowiskowe są zależne od wielu informacji o powierzchni terenu. Operator może
interpretować poszczególne dane uwzględniając wzajemne korelacje informacji. Działanie takie

wymagają dużego doświadczenia zawodowego jak i dobrej znajomości zagadnień planowanych
działań operacyjnych.
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Rys. 2.11 Schemat zależności operacyjnych
Główne komponenty morskiego sieciocentrycznego systemu informacyjnego i jego sieci
komunikacyjne są pokazane na rysunku 2.11 – schemat zależności operacyjnych. To rozwiązanie
strukturalne miało na celu takie zorganizowanie sieci komunikacyjnej systemu aby każdy
komponent otrzymywał polecenia w zakresie jednego obszaru decyzyjnego (jak łatwo zauważyć
na rys. 2.12).

Rys.2.12 Schemat zależności funkcyjnych

Rozdział 3
Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej w aspekcie
bezpieczeństwa w obszarach na styku morza z lądem
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Zatoka Gdańska leży w południowo – wschodniej części Morza Bałtyckiego, pomiędzy
Polską a Rosją, wcina się w południowy brzeg Bałtyku między przylądkami: Taran (54058,0’N
19059,0’E) a Rozewie (54050,0’N 18020,0’E). Szerokość wejścia wynosi 58 mil morskich (Mm),
natomiast głębokość wcięcia w ląd – 36 Mm. W części Zatoki południowo - wschodniej leży Zalew
Wiślany, który łączy się bezpośrednio z wodami Zatoki przez Cieśninę Piławską. Północnozachodnia część Zatoki Gdańskiej ograniczona od północnego wschodu Półwyspem Helskim,
nosi nazwę Zatoki Puckiej (Gęstwicki, 2001).
Wahania poziomu wody w Zatoce Gdańskiej zależą od kierunku i siły wiatru
i dochodzą nawet do 1,0m. Najniższe stany wody przy całym zachodnim wybrzeżu Zatoki
występują od maja do sierpnia, a najwyższe w grudniu i styczniu. Basen Gdański jest zasilany
głównie przez Wisłę, Pregołę i Niemen. Na jego zlewisko składa się dorzecze Wisły (193911 km 2),
zlewisko Zalewu Wiślanego (23 439 km2), zlewisko Zalewu Kurońskiego (101 960 km2)
oraz pozostałe bezpośrednie zlewisko Basenu Gdańskiego (3960km2). Co razem daje
323 200 km2. Jak wynika z powyższego zestawienia istotną rolę w dopływie rzecznym odgrywają
tu: Wisła, której dorzecze stanowi 60% całego zalewu oraz Niemen z dorzeczem, stanowiącym
niewiele ponad 30% zlewiska. Inne dopływy nie mają większego znaczenia, dając w sumie
niespełna 10% zlewiska (Majewski, 1990).
Zatoka Gdańska stanowi w skali Bałtyku Południowego akwen, który charakteryzuje się
silnym wpływem wód rzecznych, szczególnie w strefie przybrzeżnej. Większość ładunków
zanieczyszczeń wpływających do morza odprowadzają rzeki (bezpośredni spływ ścieków
komunalno-przemysłowych jest niewielki). Ponad 60% zanieczyszczeń wprowadzanych do wód
Bałtyku Południowego odbiera Zatoka Gdańska. Dlatego też, zalicza się ją do najbardziej
zanieczyszczonych
akwenów
polskiego
wybrzeża.
Wprawdzie
zachodzi
proces
samooczyszczania wody morskiej, ale trwa on dwukrotnie dłużej niż w przypadku wody słodkiej.
Nadmierne ilości ścieków i odpadów zakłócają ten proces. W efekcie tego następuję silne zużycie
tlenu, a zawartość niektórych metali jak np. rtęć, ołów, kadm, arsen przewyższa ich zawartość
w otwartych wodach oceanicznych.
Na wody Zatoki Gdańskiej, o przeważającym zasoleniu 7-8‰ wód powierzchniowych
i 10-12‰ przy dnie, znaczny wpływ wywierają procesy, które zachodzą na lądzie oraz ruch
żeglugowy. Południowa część wybrzeża Zatoki Gdańskiej jest silnie zurbanizowana
i uprzemysłowiona, tworząc w ten sposób ogromną aglomerację miejsko – przemysłową.
Zaznaczyć należy, że bezpośrednio z Zatoką powiązane są duże i uprzemysłowione miasta
i gminy. W rejonie tym zlokalizowane jest ok. 70% gospodarki morskiej kraju. Z większych
zakładów przemysłowych wystarczy tu wymienić chociażby Rafinerię Gdańską, Siarkopol,
Zakłady Nawozów Fosforowych. Obok nich funkcjonują ogromne kompleksy portowe.
Miejsce bezpieczeństwa w racji stanu i polityce państw nie jest jedynie funkcją ich
historycznych doświadczeń. Bezpieczeństwo – według Romana Kuźniara – jest pierwotną,
egzystencjalną potrzebą jednostek, grup społecznych, wreszcie całych narodów i państw. Idzie
przy tym nie tylko o przetrwanie, integralność czy niezawisłość, lecz także o bezpieczeństwo
rozwoju, o zapewnienie ochrony i wzbogacenie tożsamości jednostek, społeczności i narodów,
o respektowanie imponderabiliów, takich jak honor czy tradycja, bez których narody tracą duszę,
a jednostki poczucie patriotyzmu i gotowość do poświęceń (Kuźniar, 2001). Bezpieczeństwo jest
podstawą (fundamentem), na której pojedynczy ludzie i ich zbiorowości budują swoją przyszłość,
pomyślny materialny byt oraz rozwój duchowy. Bez bezpieczeństwa jako fundamentu nie można
myśleć i mówić o stabilnym i demokratycznym państwie, o jego rozwoju gospodarczym,
o nowoczesnej edukacji i wreszcie o otwartości na świat oraz korzystaniu z dorobku
cywilizacyjnego innych narodów. Natomiast Antoni Z. Kamiński, inny polski uczony, zajmujący się
tą problematyką uznał, że głównym zadaniem państwa jest dbałość o bezpieczeństwo, bowiem

w istocie państwa leżą powinności związane z utrzymaniem porządku w zbiorowości
i zapewnienie mu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
Bezpieczeństwo to wartość o podstawowym znaczeniu dla jednostki ludzkiej
i zbiorowości. Znany i często cytowany psycholog A. Maslow uważa potrzebę bezpieczeństwa
za jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Według niego, jeśli nie zostanie ona zaspokojona,
człowiek nie odczuwa potrzeb „wyższego rzędu” takich, jak: potrzeba przynależności, miłości,
własnej godności i samorealizacji. Są to właśnie te potrzeby, które różnią ludzi od innych istot
żywych. To one czynią z człowieka istotę myśląca i wciąż się rozwijająca. Wynika stąd, że właśnie
państwo ma do odegrania rolę decydującą o tym, czy obywatele będą chcieli się rozwijać, będą
zdolni do uczuć wyższych, będą czuli się związani z ojczyzną. Zapewnia ono realizację jednej
z podstawowych dla jednostki potrzeb – bezpieczeństwa.
Najbardziej zagrożone na atak terrorystyczny umożliwiający uzyskanie dużego rozgłosu
medialnego jest lotnictwo pasażerskie z powodu znacznych ofiar śmiertelnych pasażerów
w przypadku ataku, międzynarodowy oddźwięk każdego incydentu, ogromne zagrożenie dla ludzi
przebywających na ziemi i powszechną dostępność do obiektów lotniskowych, portów lotniczych
oraz samolotów. W atakach na lotniska mogą być użyte przez terrorystów pozyskane
z magazynów wojskowych miny oraz rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze, które reagują
na temperaturę spalin i akustykę silników kołujących, startujących lub lądujących samolotów.
Następnym zagrożeniem działań terrorystycznych i specjalnych jest obszar morski, gdzie
celem ataku mogą być jednostki pływające i obiekty hydrotechniczne. Najbardziej zagrożone
przez terrorystów są jednostki stojące w portach na kotwicy, przebywające w obrębie red
i kotwicowisk, będące w ruchu oraz przy pławach i pirsach przeładunkowych. Szczególnie
atrakcyjnym celem są dwie grupy statków: pasażerskie (wycieczkowe i promy) oraz transportujące
ładunki niebezpieczne (zbiornikowce z ropą i ładunkami ropopochodnymi, gazowce,
chemikaliowce itp.). W pierwszym przypadku terroryści mogą zatrzymać dużą liczbę zakładników,
w drugim zyskują środek oddziaływania przez groźbę wywołania katastrofy ekologicznej.
Zagrożone są również obiekty portowe, nabrzeża przeładunkowe, infrastruktura magazynowa,
rurociągi, kable energetyczne i komunikacyjne, a zwłaszcza budowle hydrotechniczne, jak
platformy wydobywcze ropy naftowej i gazu. Atak może nastąpić z powietrza, z powierzchni wody
i z podwody, przy użyciu rakiet, min morskich i torped wystrzelonych z jednostek pływających,
w tym okrętów podwodnych, śmigłowców, samolotów lub detonacji ładunków wybuchowych
w wyniku działania specjalnych grup terrorystycznych oraz metodą taranowania przez porwane
jednostki pasażerskie i transportowe (Kubiaka, 2005, Dyrcz, 2003).
Ze względu na wielorakie rodzaje interesów państwowych w strefie przybrzeżnej, które
mogą być naruszane, wyodrębnić możemy cztery zasadnicze elementy działalności: militarne,
ekonomiczne, polityczne i ekologiczne. Ich ważność ustalana jest indywidualnie przez każde
z państw. Rejon odpowiedzialności morskich służb państwowych Rzeczypospolitej Polskiej
obejmuje południowy obszar Morza Bałtyckiego, któremu jako całości brak znamion oceanicznego
basenu. Granica morska liczy 440 km na 12 milowej granicy wód terytorialnych (długość linii
brzegowej polskiej części Bałtyku wynosi 524 km). Polskie obszary morskie mają powierzchnię
36.724 km2. Graniczy z nimi 60 nadmorskich gmin, które tworzą strefę nadgraniczną. Głównymi
zagrożeniami występującymi w strefie przybrzeżnej i nadgranicznej między innymi są:
 nielegalna migracja;
 zorganizowany przemyt narkotyków;
 przemyt towarów;
 ewentualna działalność terrorystyczna;
 naruszanie interesów ekonomicznych oraz naruszanie prawa na polskich obszarach
morskich:
a) nielegalne połowy i handel odłowionymi rybami przez polskie i obce
jednostki rybackie;
b) wystawianie kłusowniczego sprzętu połowowego;
c) nieprzestrzeganie norm ekologicznych przez jednostki różnych bander;
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d) próby wwozu odpadów chemicznych i śmieci, a także produktów
żywnościowych, które nie spełniają norm polskich;
e) spuszczanie do wód morskich i kanałów portowych zużytego oleju
i zanieczyszczonych wód zęzowych;
f) wyrzucanie na pełnym morzu i w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej
materiałów toksycznych, szkodliwych dla ludzi i środowiska.
Zadania wykonywane przez służby państwowe w strefie przybrzeżnej sprowadzają się m.in.
do:
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ratownictwa życia;
przeciwdziałania nielegalnej migracji;
nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem
przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
 zapobiegania transportowaniu – bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów – przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych
oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych;
 zapobiegania przewożeniu – bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów – przez granicę państwową środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
 prowadzenia czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom
terroryzmem.
Bałtyk jest morzem stosunkowo małym o niewielkich głębokościach, ze średnią głębokością
56 m, dużą ilością ławic i płytkich wód poniżej 20 m, np. Ławica Pomorska, Słupska, Orla,
Odrzana i inne. Trudno jest zatem w tym akwenie znaleźć rejony, w których kierunek
oraz prędkość prądów morskich i wiatrów byłyby na tyle stabilne, aby szacować dla celów
operacyjnych ich uśrednione wartości. Dotyczy to Morza Bałtyckiego, a w szczególności dużej
części polskiej strefy odpowiedzialności. Dużą pomocą w tym wypadku mogą być dane
z numerycznych modeli hydrodynamicznych i meteorologicznych.
Położenie Polski, jako państwa bałtyckiego, jest jednym z atutów naszego kraju.
Strategiczne usytuowanie, które łączy Europę zachodnią ze Wschodem oraz dostęp do morza
stwarza wiele możliwości rozwoju na tle gospodarczym i nie tylko. Dużą rolę w tym względzie
pełnią porty morskie, które dzięki swej specyfice stanowią swego rodzaju „bramę” do naszego
kraju. Różnorodność portów morskich i funkcje jakie spełniają mają kluczowe znaczenie
dla Polski, są one bowiem ważnym ośrodkiem licznych usług portowo-morskich. Zapewniają
bezpieczny postój i obsługę statków oraz środków transportu lądowego, przeładunek
i składowanie towarów oraz obsługę osób korzystających z transportu morskiego.
Długa linia brzegowa Morza Bałtyckiego sprzyja rozwojowi żeglugi i lokalizacji portów
morskich. W regionie Morza Bałtyckiego znajduje się ponad 500 portów (wg. Baltic Ports
Organization) o różnym znaczeniu i wielkości. Specyficzną cechą regionu jest także
występowanie dużej liczby portów (małych i średnich- pod względem wielkości obrotów). Z reguły,
główne porty bałtyckie są portami uniwersalnymi, o podobnej strukturze towarowej obrotów.
Znaczenie portów morskich znacznie wykracza poza typowe funkcje transportowe, obejmując
powiązania międzynarodowe w zakresie wymiany handlowej.
Każde państwo posiadające porty morskie jest w korzystniejszej sytuacji,
z tego względu, iż sprzyja to rozwojowi tranzytu lądowo-morskiego i uniezależnieniu
od konieczności korzystania z usług portów obcych. Działalność portów morskich wpływa
bezpośrednio (opłaty portowe) i pośrednio (baza dla floty narodowej i przemysłu przyportowego)
na bilans płatniczy. Porty własne są równocześnie podstawą rozwoju własnej floty handlowej
(Perycz, 2002). Działalność portu morskiego z reguły obejmuje całe miasto portowe wykraczając
poza granice administracyjnego obszaru portowego. Skutkiem tego zjawiska jest fakt, iż miasto
portowe w takiej sytuacji stanowi ważny ośrodek licznych usług handlowych, w których działają

różne przedsiębiorstwa i instytucje związane z portem i obrotem portowo-morskim. Miasta
i regiony nadmorskie są także centrami przemysłu powiązanego z działalnością portów:
m.in. chemicznego, petrochemicznego i stoczniowego.
Położenie geograficzne w centrum Europy oraz na przewężeniu między Bałtykiem
i Karpatami powoduje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa terytorium Polska stanowi obszar
o specjalnym znaczeniu strategicznym na europejskiej linii Wschód-Zachód. Lokalizacja ta
sprawia, że północna część naszego kraju, a w szczególności wybrzeże (w tym porty morskie),
powinna być wzmocniona przed wszelkimi zagrożeniami. To bezwzględny wymóg, zważając
na różnorodność portów, ich charakter, przeznaczenie i transfer ludności.
Kluczowym obszarem, ze względu na wysoki stopień komplikacji planowania,
organizowania i prowadzenia działań (wywołany skupieniem różnorodnej infrastruktury
oraz nagromadzeniem instytucji) jest punktowy element logistycznego łańcucha transportowego port morski. Port morski, z technicznego punktu widzenia, to zespół różnorodnych budowli
hydrotechnicznych i lądowych oraz urządzeń, za pomocą których są wykonywane usługi portowe.
Stanowią one techniczne wyposażenie każdego portu morskiego i dzielą się na dwie grupy:
infrastrukturę transportową portu i powstałą na jej bazie suprastrukturę transportową portu.
Infrastruktura transportowa portu to podstawowe składniki technicznego wyposażenia portu. Ich
stan ilościowy i jakościowy ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju portu,
a charakter stanowi o tym, że infrastruktura sama w sobie jest podstawą produkcji portowej.
W stosunku do pozostałego wyposażenia technicznego portu, wszystkie te czynniki są pierwotne
i wtórne, dzięki czemu stwarzają podstawę rzeczową do tworzenia innych elementów
technicznego wyposażenia portu. Na infrastrukturę portową składają się:
 akwatorium portowe, w którego skład wchodzą:
a) reda;
b) awanport;
c) kanały portowe;
d) baseny portowe.
 terytorium portowe:
a) falochrony;
b) mola;
c) pirsy;
d) nadbrzeża;
e) grunty portowe.
 portowa sieć dróg kolejowych i kołowych oraz stacje portowe;
 sieci i węzły:
a) energetyczny;
b) wodociągowo-kanalizacyjny;
c) telekomunikacyjny;
d) łączności;
e) ruchu itp.
Akwatorium portowe to obszar wodny portu, który pełni funkcje manewrowania, postoju
i schronienia statków w czasie ich pobytu i obsługi w porcie. Zewnętrzna część akwatorium
portowego wyposażona jest w odpowiednie oznakowanie nawigacyjne, wyznaczające tory wodne,
po których statki mogą się bezpiecznie poruszać. Składa się ono z:
 redy - zewnętrzna część akwatorium portowego, osłonięta od fal, morza otwartego
i wiatru. Tam też statki mogą się zatrzymać i kotwiczyć. Reda służy do postoju statków
w oczekiwaniu na zezwolenie wpłynięcia na obszar wewnętrznych wód portowych,
zaopatrzenia statków w żywność, wodę i paliwo, kontroli sanitarnej, przeładunków
niebezpiecznych;
 awanportu - to część akwatorium portowego, usytuowana między redą a wewnętrznymi
wodami portowymi. Obszar ten oddzielony jest od redy falochronami, co praktycznie
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minimalizuje falowanie. W większych portach, ten teren służy do wykonywania manewrów
przez statki, aby skierować je do określonego kanału lub basenu portowego.
 kanałów portowych - to wewnątrzportowe tory wodne o odpowiedniej głębokości
i odpowiednio oznakowane, jakie musi pokonać statek, aby dotrzeć do wyznaczonego
miejsca przy nabrzeżu;
 basenów portowych - zajmują zasadniczą część akwatorium portowego, gdzie statki
zatrzymują się w celach przeładunkowych i innych usług, z których korzystają w porcie.
Baseny portowe dzieli się na otwarte i zamknięte za pomocą śluz, z czego najwięcej jest
basenów otwartych.
Terytorium portowe to lądowy obszar portu, którego granice określane są odpowiednimi
aktami prawnymi. W skład terytorium portowego wchodzą:
 molo - to budowa hydrotechniczna o ciężkiej konstrukcji o szerokości 80-200 metrów
oraz o długości umożliwiającej cumowanie wzdłuż linii nadbrzeża co najmniej dwóch
statków średniej wielkości;
 pirs - to budowa hydrotechniczna o lekkiej konstrukcji, o długości odpowiadającej długości
jednego statku i szerokości nie przekraczającej 80 metrów;
 nabrzeże - to linia brzegowa mola, pirsu lub kanału portowego wraz z najbliższymi
terenami przyległymi, przygotowana do postoju i obsługi statków. Do podstawowych
parametrów liniowych nabrzeży należą: głębokość wody, długość, szerokość;
 urządzenia odbojowe - chronią poszycie statku i ściany nabrzeża przed uszkodzeniami
podczas przycumowania i w czasie obsługi statku przy nabrzeżu;
 falochrony - to konstrukcje hydrotechniczne osłaniające akwatorium portowe
przed falowaniem morskim.
Portowa sieć dróg kolejowych i kołowych - tworzy portowy układ komunikacyjny,
gdzie dominującym środkiem transportu lądowego jest kolej:
 tory ładunkowe - usytuowane na nadbrzeżach; równoległe do linii nabrzeża. Obsługa
kolejowa portu ma za zadanie podstawić wymaganą liczbę wagonów na każde stanowisko
przeładunkowe na nabrzeżu;
 portowe stacje rejonowe – miejsca, gdzie szeregowane są wagony przeznaczone
na poszczególne nabrzeża danego regionu;
 portowa stacja rozrządowa - miejsca gdzie kończą swój bieg pociągi z ładunkami
pochodzącymi z zaplecza;
 portowe stacje rozdzielcze - usytuowane są w znacznej odległości od portu i służą
do rozdziału pociągów na zaplecze lub z zaplecza do portu.
Suprastruktura portowa jako element wyposażenia portu, nie jest niezbędnym składnikiem
technicznego wyposażenia i z tego powodu nie stanowi o jego istocie. Ma charakter wtórny,
ponieważ powstaje na bazie uprzednio stworzonej infrastruktury. Suprastrukturę tworzą:
 urządzenia przeładunkowe;
 portowy tabor pływający;
 sprzęt zmechanizowany;
 magazyny i place składowe wraz z wyposażeniem;
 urządzenia i wyposażenie pomocnicze w funkcjonowaniu portu,
 urządzenia i wyposażenie zabezpieczające trwałość i techniczną gotowość infrastruktury
i suprastruktury.
Portowe urządzenia przeładunkowe i sprzęt zmechanizowany to różnorodne urządzenia
przeładunkowe i współpracujący z nimi sprzęt zmechanizowany, dzięki którym ma miejsce
działalność usługowa portu morskiego. Sprzęt zmechanizowany to wyposażenie przeładunkowe
portu o charakterze pomocniczym w stosunku do podstawowych, przemieszczających ładunki
przez burtę statku. Magazyny i place składowe to miejsca, gdzie składowane są ładunki
oraz wykonywane czynności manipulacyjne związane z przygotowaniem ładunków do przewozu
drogą morską.

Terroryzm, zorganizowana przestępczość, zagrożenia środowiska w wyniku klęsk
przyrodniczych i ataków, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia - te aspekty składają się
na szereg niebezpieczeństw, które bezpośrednio dotyczą takiego obiektu, jak port morski.
Analizując przeprowadzone akcje terrorystyczne, można założyć, że na polskich obszarach
morskich i przybrzeżnych nastąpić mogą:
 działania przeciw jednostkom pływającym i obiektom hydrotechnicznym;
 działania prowadzone w formie krótkotrwałego oddziaływania ogniowego na wybrane
jednostki pływające i obiekty hydrotechniczne;
 działania prowadzone przy użyciu min morskich;
 działania ukierunkowane na zawładnięcie wybranych jednostek pływających lub obiektów
hydrotechnicznych.
Wszystkie służby wchodzące w skład systemu przeciwdziałania powyższym aktywnością są
zobligowane do współdziałania w celu likwidacji zagrożeń, a rola systemu polega m.in. na:
 monitorowaniu zgodności ruchu statków z przepisami systemów nadzoru ruchu statków
(VTS);
 zbieraniu i udostępnianiu danych o towarach niebezpiecznych oraz pasażerach
przewożonych na statkach morskich;
 monitorowaniu statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, bezpieczeństwa morskiego
i środowiska oraz odbieranie raportów o wypadkach i katastrofach na morzu;
 monitorowaniu sytuacji i podejmowaniu działań związanych z akcjami kryzysowymi
oraz wypadkami lub katastrofami na morzu;
 koordynacji operacji morskich i żeglugi w przypadku złych warunków pogodowych
lub innych sytuacji kryzysowych;
 nadzorze bezpieczeństwa morskiego związanego z badaniami oraz rozpoznawaniem
i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
 stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania w obszarach morskich RP i systemu
monitorowania ochrony portów morskich;
 utworzeniu miejsc schronienia dla statków tego wymagających lub stwarzających
zagrożenie.
Funkcjonowanie tego systemu powinno umożliwiać pełne zobrazowanie informacji
ukierunkowanych na wykrycie symptomów jakichkolwiek zagrożeń oraz ich ewentualnego
zapobiegania, dzięki wymianie informacji między poszczególnymi systemami. Priorytetową rolę
w tym systemie powinien pełnić Morski Oddział Straży Granicznej.
Zorientowany na dane system wspomagania decyzji – hybrydowa mapa Zatoki Gdańskiej
Istnieje wiele możliwości wypracowania decyzji i szeroki zakres danych, wpływających na jej
podjęcie. Wiąże się z tym bezpośrednio pojęcie systemów wspomagania decyzji (ang. decision
support system – DSS). DSS może przybierać wiele różnych form. Ogólnie można powiedzieć,
że DSS jest skomputeryzowanym systemem pomocnym w podjęciu decyzji. Wspomagać decyzję
znaczy
pomagać
ludziom
zbierającym
dane
(pracującym
samodzielnie
lub
w grupie), generować możliwości i dokonywać wyboru. Wspomagać proces dokonywania wyboru
oznacza wspomagać sformułowanie, ewaluację i/lub porównania różnych możliwości. W praktyce
odnosząc się do DSS odnosimy się do aplikacji komputerowych wykonujących taką funkcję
wspomagania.
W procesie planowania działań operacyjnych w rejonie wód przybrzeżnych służby odwołują
się do bazy danych (głównie danych geograficznych, a w tym opartych na nich
hydrometeorologicznych informacji przestrzennych). Zastosowanie formatu NetCDF pozwala
w prosty sposób wprowadzać na morskie mapy elektroniczne informacje geoprzestrzenne
pochodzące z numerycznych modeli pogody, falowania i hydrodynamicznych. Stosowanie
odpowiednich konwencji zapisu metadanych gwarantuje łatwą wizualizację i możliwość analizy
w systemie GIS. Aktualne krótkookresowe prognozy pochodzące z numerycznych modeli
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matematycznych obejmujące warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru, temperaturę,
wilgotność i ciśnienie atmosferyczne), hydrologiczne (temperatura wody, zasolenie, poziom
morza) i hydrodynamiczne (prądy morskie, stan sfalowania) są podstawą do generowania
dodatkowych warstw dla map elektronicznych.
Na przykładzie opracowywanego przez zespół badawczy projektu Morskiego
Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej pokazano, iż tego typu
dane są niezbędne, gdy zaczynamy wykorzystywać je do realizacji zadań operacyjnych w strefie
przybrzeżnej. Informacje pozyskiwane w ramach systemu uzupełniają informację dostarczane
przez standardowe mapy elektroniczne (ENC) w urządzeniach okrętowych zobrazowania
elektronicznych map i informacji nawigacyjnej (ECDIS – Electronic Chart Display and Information
System).
Morskie akweny przybrzeżne są rejonami, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków
morskich. Przykładem morze być ostatnia katastrofa statku wycieczkowego „Costa Concordia”
u brzegów Toskanii. W rejonach tych występuje wiele ograniczeń. Wynika to z lokalnych
warunków klimatyczno-pogodowych (np. wywołanego silnym wiatrem falowania lub opadu
hydrometeorów). Dodatkowo wpływ na bezpieczeństwo w tych rejonach ma intensywność
i różnorodność prowadzonych działań o charakterze gospodarczym oraz zabezpieczającym.
Nasycenie tła dużą liczbą obiektów, wśród których znajdują się środki transportowe, urządzenia
przeładunkowe, jak i tory wodne o znacznym natężeniu ruchu powoduje, że zapotrzebowanie
na informacje znacznie wzrasta. Tradycyjne morskie mapy nawigacyjne z informacjami
zamieszczonymi na nich są niewystarczające. Kompleksowe dostarczenie informacji daleko
wykracza poza dotychczasową kartografię morską. Analiza zagrożeń lokalnych pozwala
wyszczególnić informacje, na które zapotrzebowanie w danym rejonie jest największe.
Obejmować ona musi swoim zakresem:
- wszystkie rodzaje informacji środowiskowej (np. geograficzną, hydrometeorologiczną);
- charakterystyki prowadzonej w rejonie aktywności tj. działań, prac (np. transport,
komunikacja, prace podwodne);
- charakterystykę infrastruktury morskiej i lądowej (np. oznakowania nawigacyjnego,
urządzeń portowych) w tym infrastruktury krytycznej, od której zależy funkcjonowanie portu
z jego akwatorium i terminalami;
- możliwe do przewidzenia scenariusze zaburzeń funkcjonowania struktur czy też
działań/aktywności gospodarczej (na skutek występowania zagrożeń na analizowanym
obszarze w kontekście ich prawdopodobieństwa wystąpienia).
Przykładem mapy hybrydowej łączącej geoprzestrzenne dane cyfrowe pochodzące z różnych
źródeł jest wspomniany Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej Zatoki
Gdańskiej. Platformą integrującą wszystkie dane jest System Informacji Geograficznej (GIS), który
pozwala łączyć dane cyfrowe zapisane w różnych standardach i odwzorowaniach. Pozwala to
na nakładanie na wspólną mapę różnorodnych warstw przedstawiających dane geoprzestrzenne.

Rozdział 4
Bazy danych dla potrzeb symulacji sytuacji kryzysowych
Podstawowym repozytorium danych w ArcGIS jest geobaza (ang. geodatabase), dlatego
w systemach GIS tworzonych dla potrzeb symulacji sytuacji kryzysowych dostosowuje się
strukturę dostosowując ją do przewidywanych potrzeb. Możliwości geobazy w ArcGIS umożliwiają
migrację istniejących danych do formatu geobazy oraz edycji i aktualizowania danych
przechowywanych w geobazie. Taka dedykowana geobaza wymaga budowania topologii
w geobazie i utrzymywania integralności danych dzięki podtypom, domenom atrybutowym
i klasom relacji. Przykłady warstw informacyjnych (coverage), jako pojedynczych plików
rastrowych, przedstawiono na rysunku 4.1.
Geobaza przechowuje każdy obiekt jako wiersz tabeli, a każda klasa obiektów ma swoją
tabelę. W tabeli mieści się pole geometrii przechowujące wektorowy kształt obiektu oraz inne pola
przechowujące jego atrybuty. Przechowuje ona podstawowe typy geometrii (w klasach obiektów):
punkty, linie, poligony, opisy oraz inne elementy (trasy, topologia, relacje, sieci), jak również
rastry, inne tabele z danymi opisowymi oraz powiązania między nimi. Geobaza posiada kilka
typów/rodzajów: plikowa, osobista; profesjonalna (z użyciem ArcSDE).
Zaawansowana funkcjonalność, jaką oferuje format geobazy pozwala migrować danymi
z geobazy osobistej do geobazy plikowej oraz tworzenia różnorodnych komponentów geobazy.
Działania takie pozwalają w pełni korzystać z przechowywanych danych w geobazie.
Na potrzeby prowadzenia symulacji sytuacji kryzysowych wykorzystać można następujące
dane:
- rastrowe:
a) ortofotomapa;
b) numeryczny model terenu wraz z informacją o głębokości basenów portowych i zatoki
(batymetria);
c) dane z numerycznych modeli atmosfery i hydrosfery
- wektorowe:
a) modele budynków i infrastruktury portowej, drzew i innych elementów krajobrazu;
b) sieć drogowa;
c) miejsca lokalizacji posterunków służb ratunkowych (policji, straży pożarnej, szpitali);
d) dane nawigacyjne: mapa morska;
- zdjęcia fotograficzne np. jako panoramy sferyczne.

Rys. 4.1 Warstwy wektorowe i rastrowe w ramach mapy hybrydowej (od góry: prądy
morskie, temperatura wody, mapa ENC, ortofotomapa)
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Szczegółowy opis warstw, zapisanych w bazie danych, zawiera tabela 4.1. Dzięki
zgrupowaniu informacji w bazie danych, podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej w szybki
sposób można zdobyć wymaganą wiadomość i odnieść ją do mapy informacyjnej rysunek 4.2. Dla
przykładu, jeżeli potrzebujemy zdobyć informację o szpitalach, system poinformuje nas gdzie jest
najbliższy, jaką najkrótszą i najszybszą drogą udać się do niego oraz jaką ilością łóżek dany
obiekt dysponuje. Za pomocą kilku kliknięć zdobywamy szereg informacji, których główną
wartością, poza zebraniem ich w jednym miejscu, jest szybki do nich dostęp. Dzięki integracji
bazy danych i aplikacji (w której skład wchodzą modele oraz algorytmy) system potrafi dokonać
analiz wspierających zarządzanie kryzysowe - czyli podejmowanie odpowiednich działań w
momencie zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia.
Tab. 4.1 Rodzaje danych zapisanych w reobazie
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Grupa

Nazwa

Rodzaj

Typ

Służby

policja

shp

punktowy

Służby

straż pożarna

shp

punktowy

Służby

szpitale

shp

punktowy

-

Panoramy

shp

punktowy

-

Ulice

shp

Liniowy

ENC

różne

shp

pkt/linia/poligon

Port

drzewa

shp

punktowy

Port

lampy

shp

punktowy

Port

słupy

shp

punktowy

Port

rury

shp

Liniowy

Port

budynki

shp

Poligon

Port

daszki

shp

Poligon

Port

murki

shp

Poligon

Port

przewiazki

shp

Poligon

Port

zywoploty

shp

Poligon

Port

pokrycie

shp

Poligon

Ortofotomapa

maska_morze shp

Poligon

Ortofotomapa

agregat 5m

raster

Geotiff

Ortofotomapa

orto 10cm

raster

Geotiff

Ortofotomapa

orto 50cm

raster

Geotiff

-

NMT

raster

FGDBR

Atrybuty
miasto;
rodzaj

Metodyka pozyskania
adres; wprowadzenie na podstawie
bazy adresowej
wprowadzenie na podstawie
nazwa; ulica; rodzaj
bazy adresowej
wprowadzenie na podstawie
miasto;adres; rodzaj
bazy adresowej
B, L, hyperlink do zdjęcia sferyczne w basenie
pliku
portu
nazwa,
rodzaj wektoryzacja na podstawie
(materiał),szerokość 10cm ortofotomapy
Różne

mapa morska ENC S-57

rodzaj, wysokość, model rysowany na podstawie
szerokość
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
wysokość
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
wysokość
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
średnica
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
id budynku, rodzaj
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
rodzaj
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
rodzaj
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
rodzaj
stereopar zdjęć
model rysowany na podstawie
rodzaj
stereopar zdjęć
powierzchnia,
model rysowany na podstawie
rodzaj
stereopar zdjęć
wektoryzacja ortofotomapy

-

NMT CODGiK, skaning
wybrzeża, batymetria z ENC

Zakres
Trójmiasto
Trójmiasto
Trójmiasto
basen portu
w Gdyni
rejon
portu
w Gdyni
rejon
portu
w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
port w Gdyni
morze
i zatoka
agregat
całości
ortofotomapy
bloki
obejmujące
wybrzeże,
porty
bloki
poza
wybrzeżem
(morze i ląd)
pełen zakres

Prezentowane w tabeli 4.2 dane numeryczne, z których system może korzystać w czasie
rzeczywistym (online).

Tab. 4.2 Rodzaje danych numerycznych uzupełniających
Dane hydrosferyczne
Temperatura wody
Poziom morza
Zasolenie
Prędkość prądu
Kierunek prądu

Dane atmosferyczne
Temperatura powietrza
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru

Dane hydrosferyczne i atmosferyczne, oprócz cech dla siebie specyficznych, przypisane
mają również współrzędne geograficznie. Dane te pobierane z modeli meteorologicznych
(Rys. 4.3) i hydrologicznych (Rys. 4.4) są cennym uzupełnieniem pozostałych danych geobazy.
Pozyskiwanie tych danych z wiarygodnych źródeł, a jednocześnie ich ciągłość i aktualność
powoduje, że są ważnym elementem każdej analizy.
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Rys. 4.2 Mapa informacyjna
Dzięki zgrupowaniu informacji w bazie danych, podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej
w szybki sposób można zdobyć wymaganą informację. Za pomocą kilku kliknięć zdobywamy
szereg informacji, których główną wartością, poza zebraniem ich w jednym miejscu, jest szybki
do nich dostęp. Dzięki integracji bazy danych i aplikacji (w jej skład wchodzą modele
oraz algorytmy) system potrafi dokonać analiz wspierających zarządzanie kryzysowe – czyli
umożliwiać podejmowanie odpowiednich działań w momencie zaistnienia niebezpiecznego
zdarzenia. Dla przykładu, jeżeli potrzebujemy zdobyć informację o szpitalach, system poinformuje
nas, gdzie jest najbliższy, jaką najkrótszą i najszybszą drogą udać się do niego oraz jaką liczbą
łóżek dany obiekt dysponuje.
Celem zapewnienia dowodzącym akcją szybkiego dostępu do aktualnych danych
oraz sprawnego planowania i symulowania scenariuszy zagrożeń, opracowano bazę danych
o kluczowych jednostkach i obiektach. Baza ta dostępna jest również dla wielu podsystemów
i modułów stanowiska dowodzenia. Najważniejsze podmioty ujęte w bazie to:
 Osoby – osoby istotne z punktu widzenia planowania i prowadzenia akcji wraz z zakresem
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ich odpowiedzialności, kompetencjami, danymi teleadresowymi, powiązane z Jednostkami
oraz Obiektami;
Zespoły – zespoły Osób tworzące grupę kompetencji lub zakresy odpowiedzialności,
uwzględniające relację przełożony - podwładny, powiązanie z Osobami, Jednostkami,
Obiektami;
Jednostki – pojazdy nawodne i lądowe, będące do dyspozycji prowadzącego akcję
lub planującego scenariusz, powiązane z Osobami odpowiedzialnymi oraz Zespołami,
które z jednostki korzystają;
Obiekty – budynki lub miejsca wraz z geolokalizacją, zawierające dane wg swojej
kategorii np. te istotne z punktu widzenia określania zagrożeń (materiały łatwopalne,
wybuchowe, niebezpieczne) lub te istotne z punktu planowania i prowadzenia akcji
(szpitale – odległość od portu, ilość miejsc, rodzaj leczonych obrażeń, dane teleadresowe
itp., jednostki policji, straży pożarnej).

Rys. 4.3 Osiągalne dane meteorologiczne
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Rys. 4.4 Osiągalne dane hydrologiczne: a - ciśnienie powietrza i pole wiatrowe,
b - wysokość fali znacznej i średni kierunek falowania
Nałożenie na wspólną mapę dużej ilości danych może spowodować chaos informacyjny,
dlatego użytkownik ma możliwość w proponowanym systemie zestawiać na bieżąco informacje,
które są w danej chwili potrzebne. Dostępna informacja geograficzna może być dowolnie
konfigurowana (w zależności od potrzeb) i odtwarzana z przeszłości rysunek 4.5 oraz 4.6. Dane
mogą być również w pewnym zakresie prognozowane.
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Rys. 4.5 Prędkość i kierunek wiatru jako warstwa nałożona na ortofotomapę i elektroniczną
mapę nawigacyjną

Ukształtowanie terenu w obrębie obiektów nadbrzeżnych również w znaczny sposób
utrudnia organizację wszelkich działań, np. w ramach systemu zabezpieczenia i ochrony. Obiekty
nadmorskie często położone są w wąwozach o stromych, gęsto zalesionych zboczach
oraz o mocno pofałdowanej powierzchni, co powoduje utrudnienia w organizacji posterunków
oraz łączności, która jest ważnym elementem ze względu na często znaczną odległość obiektów
działań od centrów rozwinięcia sił, czy też punktów dowodzenia. Takie położenie umożliwia często
skryte podejście do obiektów, utrudniając jednocześnie skuteczną obserwację siłom i środkom
przeznaczonym do zapewnienia obrony. Po drugie, podejście od strony morza do ogrodzenia
obiektów ograniczone jest jedynie wąskim, ogólnodostępnym i niestrzeżonym odcinkiem plaży.
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Rys. 4.6 Prądy morskie jako warstwa nałożona na ortofotomapę i elektroniczną mapę
nawigacyjną
Przykładem niedogodności w zabezpieczeniu i ochronie obiektów np. Bazy Morskiej Gdynia
jest Ośrodek Rozwoju Oprogramowania i Okrętowych Systemów Dowodzenia, który
zlokalizowany jest w ogólnodostępnym obszarze zabudowanym w sąsiedztwie osiedli
mieszkaniowych. Dlatego środowiskowe rastry informacyjne powinny obejmować również
informacje o ukształtowaniu terenu, pokrywającej go roślinności, sieci komunikacyjnej itp.
Proponowany
zasób
wymienialnej
informacji
poszerzają
dodatkowo
dane
wysokościowe/głębokościowe (rys. 4.7, 4.8).
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Rys. 4.7 Warstwice dla rejonu nadbrzeżnego w kombinacji z ortofotomapą
Przedstawiane warstwy informacyjne rozszerzono w ramach projektu o warstwice
wysokościowe i batymetryczne o większej ilości danych i z kolorystyką dostosowaną do warstw
map lądowych.

Rys. 4.8 Numeryczny model terenu nałożony na Ortofotomapa.
Konieczność dysponowania dodatkowymi środowiskowymi rastrami informacyjnymi
(Rys. 4.9 oraz 4.10) powoduje w rejonie nadbrzeżnym wysokie uprzemysłowienie, specjalizacja,
specyfika przemysłu oraz produkcji, które nie pozostają bez bezpośredniego wpływu na stopień i
stan zagrożenia toksycznego, wybuchowego i ekologicznego. Znaczne zagrożenie dla
bezpieczeństwa działających lub pracujących w tym rejonie zespołów ludzkich, przebywających w
nim mieszkańców lub np. pasażerów dużych statków pasażerskich i promów występuje również
ze strony licznych stacji i przepompowni paliw, magazynów z niebezpiecznymi gazami
technicznymi czy cieczami łatwopalnymi, rozmieszczonymi na terenie całego miasta. Powoduje
to, iż Gdynię możemy zaliczyć do obszarów o dużym zagrożeniu chemicznym oraz innych
zdarzeń technicznych, związanych z transportem, magazynowaniem i przetwarzaniem różnego
rodzaju materiałów niebezpiecznych.
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Rys. 4.9 Ortofotomapa w połączeniu z morską mapą nawigacyjną

12

Rys. 4.10 Nałożenie mapy 3D portu na mapę morską.
Trójwymiarowe zobrazowania akwatorium portowego (Rys. 4.10 oraz 4.11), umożliwiają
planowanie działań „z morza na ląd”.
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Rys. 4.11 Modele trójwymiarowe terenu (tutaj Port Wojenny Gdynia)
Zestawienie
wybranych,
największych
zakładów
przemysłowych
składujących
i przetwarzających materiały niebezpieczne zawiera tabela 4.3. Mogą one również być
opcjonalnie umieszczane w proponowanych informacyjnych rastrach środowiskowych.

Tabela nr 4.3 Zakłady składujące i przetwarzające materiały niebezpieczne w rejonie Portu
Gdynia
Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

1

Morski Port Handlowy w Gdyni

2

Zakłady Radiowe „RADMOR” w
Gdyni

3

„Elektrociepłownia”
EC – III ul. Pucka

4

Stocznia Gdynia S.A

4

Stocznia Gdynia S.A

5

„Elektrociepłownia”
EC – I, II ul. Energetyków

6

PPPiH „Dalmor” Gdynia

7

Zakład Obrotu
Produktami
Naftowymi CPN Oksywie BAZA
„A”
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Rodzaj
materiału
niebezpiecznego
- azotan amonu
- dwusiarczek węgla
- benzyny
- kwas fluorowodorowy
- aceton
- izobutanol
- chlorobenzen
- butanol
- kwas siarkowy
- ksylen
- kwas fosforowy
- cyjanek potasu
- kwas solny
- mazut
- wodór
- acetylen
- tlen
- acetylen
- argon
- środki toksyczne
- farby
- kleje
- olej napędowy
- paliwo ciężkie
- kwas solny
- rozpuszczalniki
- karbid
- kwas solny
- ług sodowy
- olej napędowy
- olej napędowy
- kwas siarkowy
- amoniak
- olej napędowy
- etylina

Ilość
60 ton
88 ton
5500 ton
56 ton
500 ton
500 ton
500 ton
120 kg
36 kg
95 kg
50 kg
28 kg
400 ton
10000 ton
125 butli
50 butli
3
225000 m
3
30000 m
3
526 m
355 ton
165 ton
150 ton
150 ton
150 ton
54 ton
10 ton
95 ton
130 ton
70 ton
20 ton
100 ton
40 ton
45 ton
10000 ton/h

Źródło: Materiały operacyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
Jak wynika z przedstawionego w tabeli zestawienia, do zakładów stwarzających największe
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz mających decydujący wpływ
na podejmowanie akcji w rejonie np. Gdyni należą:
 Morski Port Handlowy;
 PPPiU „Dalmor” Gdynia”;
 Stocznia Gdynia S.A (czy też powstałe na jej byłych terenach zakłady, terminale
i instytucje).
Za obszary najbardziej zagrożone awariami chemicznymi należy uznać tereny znajdujące
się w najbliższej okolicy wymienionych zakładów. Jednocześnie, możemy zaobserwować na tym
terenie wzrost zagrożenia związany z wprowadzaniem do przemysłu nowych substancji
chemicznych, nie do końca zbadanych i poznanych, ich magazynowaniem, transportem
i przerobem. Pomimo instalowania urządzeń i instalacji zabezpieczających, których zadaniem
jest zminimalizowanie czy uniemożliwienie powstania awarii, wycieku, wybuchu lub ograniczenie

ich skutków, nigdy nie możemy być w 100 % pewni, że dane zdarzenie nie nastąpi, zwłaszcza
biorąc pod uwagę zaplanowane, celowe i przemyślane działanie ze strony zorganizowanych grup
przestępczych lub terrorystycznych.
Kolejnym elementem mającym wpływ na podejmowanie działań w strefie przybrzeżnej,
wpływającym na bezpośrednie bezpieczeństwo zespołów operacyjnych oraz bezpieczeństwo
osób postronnych jest szeroko rozumiana komunikacja. Gdynia jest newralgicznym punktem
komunikacyjnym, w którym zbiegają się i krzyżują najważniejsze szlaki transportowe, zarówno
drogowe, kolejowe, jak i morskie. Zwiększająca się lawinowo liczba środków prywatnego
i komunalnego transportu drogowego, nienajlepszy stan techniczny zakupionych za granicą
używanych pojazdów oraz coraz większe natężenie ruchu i zły stan dróg sprzyjają zwiększeniu
ryzyka wystąpienia oraz skali wypadków i katastrof drogowych z jednej strony oraz mogą
w decydujący sposób wpłynąć na realizację podejmowanych działań np. ewakuacyjnych dużych
ilości osób.
Od wielu lat, największe zagrożenie dla mieszkańców i prawidłowego funkcjonowania
miasta związane jest z transportem substancji niebezpiecznych. Wynika to z dużej ilości
przewożonych substancji, dużej ich różnorodności oraz braku monitoringu przewozów. Wypadki
z toksycznymi substancjami gazowymi możemy zaliczyć do najbardziej niebezpiecznych.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zbiornika z toksycznymi środkami przemysłowymi,
na rozprzestrzenianie się obłoku skażonego w pierwszym okresie ma wpływ przede wszystkim
ukształtowanie zabudowy i rzeźby terenu. W rejonie awarii, środki toksyczne w stanie płynnym
rozprzestrzeniają się grawitacyjnie, spływając do najniżej położonych rowów, dolin oraz kanałów.
Spływając i osadzając się w zagłębieniach, charakteryzują się dużym stężeniem i mogą
powodować masowe porażenie ludzi. W późniejszym okresie intensywność i zasięg
rozprzestrzeniania się środków zależeć będzie głównie od warunków meteorologicznych
panujących w rejonie wystąpienia awarii. Zasięg strefy skażenia zależeć będzie przede wszystkim
od kierunku i prędkości wiatru. Obszar miasta Gdyni należy do terenów, gdzie przeważają wiatry
z kierunku zachodniego i południowo - zachodniego, a ich średnia prędkość wynosi 4,1 - 4,2
m/s21. Charakteryzują się one jednak dużą zmiennością zarówno kierunku, jak i prędkości.
Przygotowana aplikacja umożliwia m.in. prognozowanie stref skażenia.
Dużo poważniejszym źródłem zagrożenia w porównaniu z transportem drogowym jest
dla miasta Gdynia transport kolejowy22. Spowodowane jest to dużą intensywnością i ilością
przewożonych jednorazowo związków chemicznych. Również stan techniczny składów
kolejowych, cystern, niedociągnięcia w warunkach przebiegu i realizacji transportu, stan torowisk,
infrastruktury, brak lub bardzo słaby poziom zabezpieczenia i ochrony terenów kolejowych,
ułatwiający dostęp do przewożonych substancji niebezpiecznych przez osoby niepowołane
oraz brak wiedzy na temat postępowania w przypadku awarii wśród pracowników kolei ma
znaczący, a w większości wypadków decydujący wpływ na wzrost stopnia zagrożenia.
Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się przez zurbanizowane, gęsto zaludnione
tereny miasta, natomiast załadunek i wyładunek odbywa się przede wszystkim na stacjach
towarowych i towarowo-osobowych PKP oraz na nabrzeżach przeładunkowych Morskiego Portu
21
22

Locja Bałtyku. Wybrzeże Polskie, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Gdynia 2001, s.67
Zob. Biuletyn KM PSP Gdynia 2003 r. str. 47, gdzie opisany jest wypadek w trakcie, którego kilkanaście ton
mocznika, nawozu używanego w rolnictwie, wyciekło ze zbiornika uszkodzonego przez wagony, które wypadły
z szyn w gdyńskim porcie. Kilkanaście wagonów przejechało bez nadzoru około trzech kilometrów. Nikt ich
nie prowadził, ani nie zabezpieczał. Uderzyły w zbiornik ze związkiem saletry amonowej i mocznika. Pociąg zjechał
z górki rozrządowej, przecinając ulicę Chrzanowskiego i Węglową. Tylko kilka metrów dzieliło go od budynku,
w którym pracowało 200 osób. Podróż wagonów skończyła się na ścianie ogromnych zbiorników, mierzących około
20 metrów wysokości, w których znajdowało się 22 tys. ton mocznika. Uszkodzenie instalacji spowodowało ogromny
wyciek. W akcji zabezpieczającej i likwidującej skutki wycieku, uczestniczyli wszyscy strażacy komendy miejskiej
w Gdyni oraz oddział straży pożarnej KPW Gdynia. Ściągnięto także posiłki z Gdańska, Starogardu oraz Słupska.
Przez ponad 20 godzin nawóz był przelewany do innych zbiorników i cystern. Istniało duże zagrożenie dostania się
mocznika do wód basenu portowego i zanieczyszczenia środowiska na ogromną skalę.
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Handlowego Gdynia, w bezpośrednim sąsiedztwie innych zakładów, magazynów i hurtowni
oraz w niewielkim oddaleniu od dzielnic mieszkalnych Gdyni. Opisany stan, stwarza realne
zagrożenie wystąpienia skutków wtórnych działań podejmowanych w strefie nadbrzeżnej katastrof
spowodowanych wybuchem lub wyciekiem substancji niebezpiecznych, mogących zniszczyć
budowle i budynki, jak również spowodować powstanie toksycznej chmury gazowej, czy też
doprowadzić do skażenia gruntu. Różnorodność oraz ilość substancji przewożonych transportem
kolejowym we wskazanym rejonie przedstawia tabela 4.4.
Tabela nr 4.4 Zestawienie głównych kierunków przewozu materiałów niebezpiecznych
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Lp.

Trasa

1

Bydgoszcz –
Gdynia Port

2

Tczew – Gdańsk
Gdynia - Gdynia Port

3
4

Gdynia Port - Wejherowo
Węzeł przeładunkowy na
terenie MPH Gdynia

Gdynia-

–

Rodzaj
transportowanego
materiału
niebezpiecznego
benzyna,
olej,
nadtlenek
wodoru,
wodorotlenek sodu, kwas chlorowodorowy,
izobutanol, siarka, butanol, benzol, fosfor
żółty
olej, nadtlenek wodoru, wodorotlenek sodu,
kwas chlorowodorowy, izobutanol, siarka,
benzol, fosfor żółty
propan, butan, olej, siarka, butanol
benzyna,
nadtlenek
wodoru,
kwas
chlorowodorowy,
izobutanol,
siarka,
butanol, benzol, fosfor żółty

Wielkość
przewozów
1 160 ton/dobę

1 050 ton/dobę

300 ton/dobę
2 330 ton/dobę

Źródło: materiały operacyjne KM PSP Gdynia
Ze względu na strategiczne położenie Gdyni oraz jej znaczenie w wymianie handlowej
prowadzonej drogą morską, nie możemy zapomnieć o potencjalnym zagrożeniu wynikającym
z sąsiedztwa Morskiego Portu Handlowego Gdynia. Spośród różnego rodzaju ładunków
transportowanych i przeładowywanych w terminalach Morskiego Portu Handlowego, dużą część
stanowią materiały niebezpieczne, stanowiące potencjalne źródło zagrożeń i mogące zostać
w łatwy i niekontrolowany sposób wykorzystane przez grupy terrorystyczne oraz zorganizowane
grupy przestępcze, do wykonania ataku na obiekty wojskowe i instalacje przemysłowe. Dlatego
też nie mogą one zostać pominięte podczas identyfikacji zagrożeń przy opracowywaniu procedur
postępowania w sytuacjach zagrożenia23.Różnorodność oraz ilość substancji przewożonych
transportem morskim przedstawia tabela 4.5.
Tabela nr 4.5 Zestawienie ilości przewozu materiałów niebezpiecznych
Nazwa przedsiębiorstwa
Morski Port Handlowy

Rodzaj
materiału
niebezpiecznego
aceton
benzol
butanol
toulen
glikol
izobutanol
oktanol
etylobenzen
destylaty ropy
benzen
olej opałowy
gaz

Źródło: materiały operacyjne KM PSP Gdynia
23

http://www.port.gdynia.pl/bbm.php 20.12.2005

Ilość
roczna
(tona)
831,6
17 840,3
2 193,3
2 047,0
17 102,8
8 277,8
60 850,4
1 046,1
7 277,1
4 964,4
9 920,6
4 180,3

Na podstawie przedstawianych powyżej tabel można stwierdzić, że na terenie portu Gdynia
istnieje wiele miejsc o podwyższonym stopniu zagrożenia. Miejsca te powinny być również
eksponowane w środowiskowej bazie danych. Tereny o największym stopniu zagrożenia
zarządzane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A obejmują:
 teren w obrębie Nabrzeża Duńskiego (MTMG Sp. z o.o.) - ze stanowiskami
do przeładunku chemikaliów płynnych luzem przeładowywanych w relacji
cysterna-zbiornikowiec i odwrotnie;
 Nabrzeże Duńskie, rejon przeładunku mosstanolu przez firmę Windvest Żarnowiec;
 teren Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. (BBM), gdzie przeładowywane są oleje
napędowe i opałowe oraz płynne nawozy sztuczne;
 Baza Przeładunku Paliw Płynnych (BPPP) przy falochronie - przeładunek
benzyny i olejów napędowych;
 teren Westway Terminal Poland Sp. z o.o., gdzie przeładowywane są oleje
opałowe i roślinne;
 teren w obrębie Nabrzeża Śląskiego ze stanowiskami do przeładunku gazu
płynnego – teren eksploatowany przez Morski Terminal LPG Petrolinvest SA;
 teren Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o. o., gdzie składowane
i przeładowywane są kontenery i cysterny z materiałami niebezpiecznymi, w tym:
z materiałami radioaktywnymi, wybuchowymi, toksycznymi, żrącymi itp.;
 miejsca przeładunku materiałów wybuchowych (kl.1) m.in. przy nabrzeżach:
Francuskim, Stanów Zjednoczonych, Czechosłowackim, Rumuńskim, Helskim;
 inne nabrzeża (np. Śląskie, Holenderskie, Szwedzkie), gdzie za zgodą Kapitana
Portu Gdynia mogą być przeładowywane określone chemikalia płynne luzem;
 tory postojowe cystern ładownych i awaryjnych z różnymi ciekłymi chemikaliami
i LPG.
Tereny o średnim zagrożeniu obejmują:
 magazyny gazów technicznych,
 stacje paliw,
 elewator zbożowy z przyległymi magazynami,
 magazyn śruty przy Nabrzeżu Szwedzkim.
Z uwagi na rodzaje i ilości składowanych, transportowanych i przeładowywanych materiałów
niebezpiecznych: toksycznych, łatwopalnych, żrących i wybuchowych, zgodnie z ustawą
o ochronie środowiska na terenie zarządzanym zostały wyznaczone zakłady o dużym
i zwiększonym ryzyku wystąpienia katastrofy. Są to:
Zakłady o dużym ryzyku:
- MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. ul. Węglowa 4;
- BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 60;
- Morski Terminal LPG PETROLINVEST S.A. ul. Węglowa 3.
Zakłady o zwiększonym ryzyku:
- BBM - Bałtycka Baza Masowa Sp. z o. o.;
- BTDG - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.;
- Westway Terminal Poland Sp. z o.o.;
- BPPP - Baza Przeładunku Paliw Płynnych „Falochron" - ZMPG S.A.
Firmy sąsiadujące i zlokalizowane w granicach Morskiego Portu Gdynia stwarzające
potencjalne źródło zagrożeń, z uwagi na instalacje chłodnicze, których czynnikiem chłodzącym
jest amoniak i możliwość zaistnienia awarii przemysłowej to:
- PHZ „LACPOL" ul. Polska 15
(amoniak w ilości ca 7.000 kg)
- IGLOPORT Sp. z o.o. ul. Polska 20
(amoniak w ilości ca 20.000 kg)
Tereny o dużym i średnim stopniu zagrożenia administrowane przez firmy nie zarządzane
przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A obejmują:
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teren GCT Gdynia Container Terminal Sp. z o.o., gdzie składowane i przeładowywane są
kontenery z materiałami niebezpiecznymi, w tym z materiałami radioaktywnymi,
wybuchowymi, toksycznymi, żrącymi itp.;
 teren Morska Przystań „Dalmor" w Gdyni, gdzie na terenie zakładu magazynowany jest
amoniak wykorzystywany w instalacjach chłodniczych (ilość ca 19.000 kg);
 teren Stoczni Remontowej „Nauta" S.A., gdzie składowana jest i wykorzystywana w
procesie produkcyjnym duża ilość gazów technicznych.
Wszystkie wymienione dane można uzupełniać w przyszłości obrazami uzyskanymi
ze skaningu laserowego otoczenia; przykładem może być obraz brzegu morskiego wykonany tą
metodą (Rys. 4.12) (Janowski i inni, 2014).
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Rys. 4.12 Obraz wycinka terenu jako chmura punktów uzyskana przy pomocy skaningu
laserowego przy analizie morskiego brzegu klifowego
Symulacje na terenie akwatorium portowego ułatwiają przygotowane 360-stopniowe zdjęcia
panoramiczne. Tworzoną bazę danych środowiskowych można powiększyć o dowolną ich liczbę.
Mogą one pomóc (jako swego rodzaju elektroniczna locja) w przygotowaniu do działań zwłaszcza
ekip, które nie miały wcześniej możliwości zapoznania się z terenem.

Rys. 4.13 Przykładowy 360-stopniowe zdjęcie panoramiczne rejonu basenu nr 8 portu
Gdynia

W przypadku planowania działań istotnym źródłem informacji w stworzonym
sieciocentrycznym środowisku mogłyby być dane dotyczące różnorodnej infrastruktury w terenie
nadbrzeżnym. Przykładowo w postaci informacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej
i łączności:
 ZMPG S.A. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Posiada
własną sieć telekomunikacyjną, własną numerację i przydział stosownych częstotliwości;
 łączność telefoniczna na obszarze ZMPG S.A. realizowana jest za pomocą pięciu central;
 sieć telekomunikacyjna ZMPG S.A. posiada punkty styku z dwoma innymi operatorami:
TP S.A. i ELTERIX S.A.;
 łączność radiowa na terenie ZMPG S.A. ma charakter łączności dyspozytorskiej i oparta
jest na systemie trunkingowym MOTOROLA SMARTNET. Użytkownikami systemu są
przede wszystkim terminale przeładunkowe. Łączność odbywa się selektywnie w ramach
zaprojektowanych na potrzeby użytkowników tzw. grup rozmownych. Wszystkie
radiotelefony wyposażone są w przycisk bezpieczeństwa tzw. EMERGENCY. System
radiowy zintegrowany jest z siecią telefoniczną w ten sposób, że wybrane radiotelefony
mogą działać tak jak telefony mobilne. Nadzór: 24 godziny, 7 dni w tygodniu;
 zarządzanie systemem telekomunikacyjnym odbywa się poprzez stanowisko zarządzania.
Możliwy jest również zdalny dostęp poprzez sieć INTERNET.
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Rozdział 5
Wykorzystanie morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki
Gdańskiej do symulacji sytuacji kryzysowych

60

Sytuacja kryzysowa jest trudna do przewidzenia i zazwyczaj potrafi zaskoczyć
niespodziewanym ciągiem zdarzeń, które stanowią najczęściej istotne zagrożenie dla osoby
lub instytucji, której dotyczą. Instytucje zagrożone w wysokim stopniu zajściem potencjalnych
sytuacji kryzysowych starają się zawsze być przygotowanym na różne ewentualne zagrożenia.
Jedną z form przygotowania zarządzania dużymi organizacjami w przypadku zajścia sytuacji
kryzysowej są symulacje komputerowe.
Wywołania sytuacji kryzysowej w wirtualnym świecie jest nieszkodliwe i daje możliwości
obserwacji przebiegu zdarzeń najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Takie rozwiązanie
wymaga przygotowania wirtualnego świata najlepiej odzwierciedlającego rzeczywiste warunki.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z instytucją rozlokowaną na bardzo dużym obszarze,
a taką jest port morski, to dobrym rozwiązaniem jest symulacja w środowisku GIS. Dlatego też
Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej obrazujący sytuację rejonu Zatoki
Gdańskiej jest znakomitym narzędziem do symulowania zdarzeń kryzysowych. Przetestowano
szereg rozwiązań, które charakteryzują się cechami niezbędnymi w zastosowaniach
użytkowników i wykazują się:
 skalowalnością, to znaczy łatwością adaptacji sprzętowo-softwareowej do zwiększonych
wymagań obliczeniowych;
 łatwością zarządzania;
 wysoką wydajnością;
 odpornością na sytuacje wadliwego działania, to jest odpornością na potencjalne problemy
w zakresie zawodności poszczególnych składowych sprzętu;
 łatwością użycia.
W ramach przygotowań do symulowania sytuacji kryzysowych przygotowano mapę 3D
portu co zaprezentowano na rysunku 5.1. Wykonano modele 3D statków i okrętów (Rys. 5.3),
które bazują w porcie. Modele przygotowano tak, aby można było je umieszczać na terenie portu
w dowolnej lokalizacji (Rys. 5.1). Przygotowano przykładowe panoramy 360° jako element
informacji dla służb ochrony portu. Przykład umiejscowienia takiej panoramy przedstawiono
na rysunku 5.2.
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Rys. 5.1 Przygotowane w ramach projektu modele terenu umożliwiają symulację ruchu
jednostek pływających na terenie akwatorium portowego i redy
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Rys. 5.2 Symulacje na terenie akwatorium portowego ułatwiają przygotowane w ramach
projektu 360-stopniowe podglądy panoramiczne

a.

b.

c.

d.
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e.
Rys. 5.3 Modele 3D statków i okrętów bazujących w Porcie Gdynia: a – okręt wojenny, b –
prom pasażersko towarowy, c – okręt pomocniczy, d – okręt podwodny, e – okręt
podwodny.
Symulacja rozlewów substancji niebezpiecznych
W ramach prac nad Morskim Sieciocentrycznym System Informacji dokonano
eksperymentów związanych z prototypową implementacją algorytmu symulującego
rozprzestrzenianie się skażeń (w powietrzu i na/w wodzie). Priorytetem wszelkich działań,
jest ratowanie zagrożonego życia oraz ochrona środowiska naturalnego.
Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na terenie portu jest zadaniem Jednostek Straży
Pożarnej. Działania powinny być prowadzone zgodnie z standardami międzynarodowymi. Mogą
one polegać na:
 lokalizacja wycieku zanieczyszczenia;
 odpompowaniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych;
 zabezpieczenie terenu zagrożonego;
 likwidacji zanieczyszczeń.
Symulacja scenariuszy ewakuacji osób z jednostek morskich
Kanwą do kolejnych testów była sytuacja związana z potrzebą ewakuacji znacznej liczby
pasażerów ze statku znajdującego się na wodach Zatoki Gdańskiej (rys 5.5). Ze względu
na rosnącą popularność rejsów turystycznych po Morzu Bałtyckim wzrasta prawdopodobieństwo
wystąpienia katastrofy dużego statku pasażerskiego. Zawinięcia pasażerskich statków
turystycznych do portów Zatoki Gdańskiej mają miejsce w okresie od maja do września. Porty
Gdańsk i Gdynia posiadają również stałe połączenia promowe, które obsługiwane są przez promy

pasażersko-samochodowe i pasażersko-kolejowe. Tego rodzaju statki, a w szczególności ilości
osób, jakie mogą te statki posiadać na swoich pokładach ukazuje z jak olbrzymią skalą
zagrożenia życia możemy mieć do czynienia w wyniku katastrofy jednej z tych jednostek.
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Rys.5.5 Scenariusz ramowy akcji wymagający informacji dostarczanej z systemu wymiany
informacji geograficznej
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Skala zagrożenia jeszcze wzrasta, gdy uzmysłowimy sobie, że większość z tych osób
(pasażerowie), nie są absolutnie przygotowani do pomocy samym sobie w sytuacji zagrożenia.
Tym samym, ich szansa przeżycia jest w sposób szczególny zależna od pomocy zewnętrznej,
od sprawnie zaplanowanej akcji ratowniczej, olbrzymiej ilości jednostek i sprzętu ratowniczego,
a przede wszystkim efektywnego, na niespotykaną skalę wysiłku ratowników. O ile w miesiącach
zimowych mamy do czynienia praktycznie tylko z żeglugą promową przy ograniczonej liczbie
pasażerów, to w miesiącach letnich, spotykamy się z nałożeniem się żeglugi promowej z pełnym
obłożeniem pasażerskim i pasażerską żeglugą turystyczną. Reasumując, największe zagrożenie
masowej operacji ratowniczej występuje w miesiącach od kwietnia do października. W tym okresie
na polskich wodach morskich pływa dziennie od kilku do kilkunastu statków pasażerskich na
pokładach, których przebywa wiele tysięcy osób.
Masowa operacja ratownicza wymaga wyznaczenia miejsc przekazywania rozbitków na ląd
z jednostek ratowniczych i wyznaczenia bezpiecznych tras przemieszczania się jednostek
ratowniczych. Dodatkowym elementem będzie monitorowanie i kierowanie ruchem jednostek
na akwenie prowadzenia operacji ratowniczej i w jego okolicach w tym również zamknięcie
dla żeglugi i rybołówstwa tego obszaru. Jednostki z rozbitkami mają bezwzględne pierwszeństwo
w ruchu redowo-portowym. Nabrzeża wyokrętowania rozbitków muszą być odpowiednio
przygotowane i zabezpieczone. Opracowany system sieciocentryczny pozwala na wyznaczanie
dróg przemieszczania się do ośrodków udzielania pomocy poszkodowanym (szpitale, schroniska).
Plany wyznaczanych dróg uwzględniają dane hydrometeorologiczne oferowane przez różnorodne
źródła specjalistyczne serwisy. Wypracowany w ramach projektu system umożliwia posługiwanie
się nimi jak przedstawiono na rysunku 5.6. Przedstawianie danych pogodowych i hydrologicznych
portu jest przejrzyste i nie wprowadza natłoku informacyjnego dla kierujących akcją.

Rys. 5.6 Wypracowany w ramach projektu system umożliwia selektywne pobieranie danych
z „natłoku informacyjnego” oferowanego przez różnorodne źródła
Dla symulacji sytuacji kryzysowych przyjęto następujący opis scenariuszy działania
stwarzających potrzebę wykorzystania informacji geoprzestrzennej w sytuacjach zarządzania
bieżącego i zarządzania w akcjach kryzysowych.
Scenariusz 1 - Wyciek substancji szkodliwej z cysterny kolejowej na terenie portu
Opis ogólny: Mając do czynienia z dużą ilością infrastruktury kolejowej i transportując znaczne
ilości paliw płynnych i innych substancji niebezpiecznych, należy się liczyć z możliwością awarii
technicznej taboru. Kluczowa jest wtedy szybkość zabezpieczenia terenu mająca na celu

minimalizację skutków awarii. Informacje o ilości i położeniu przebywających na terenie
zagrożonym osób jest również bardzo istotna z punktu widzenie planowania akcji ratunkowej.
Dane udostępniane przez system to:
 ortofotomapa;
 ortofotomapa ze zidentyfikowanym miejscem awarii;
 określenie stref zagrożenia (co 50 metrów);
 określenie przebiegu infrastruktury, na którą może mieć wpływ awaria – przykładowo, jeśli
awarii ulegnie cysterna z benzyną należy uwzględnić niebezpieczeństwo pożaru
i zatrzymać dopływ paliwa gazowego na rurociągu przesyłowym (kolor żółty), na sieci
ciepłowniczej (kolor jasno niebieski) i elektro-energetycznej (kolor niebieski);
 określenie lokalizacji budynków mieszkalnych wraz z liczbą osób do ewakuacji. Dla hal
produkcyjnych sugerowana jest podobna procedura.
Symulacja zagrożeń spowodowanych rozszczelnieniem cysterny i przemieszczaniem się
niebezpiecznego ładunku została przedstawiona na rysunkach 5.4a – 5.4d. Na pierwszym obrazie
zaznaczono czerwonym kółkiem miejsce znajdowania się cysterny w momencie awarii. Dokładne
umiejscowienie wypadku pozwoliło wyznaczyć strefy zagrożenia, co zobrazowano na kolejnym
obrazie. W przypadku takiej awarii następną czynnością jest analiza infrastruktury podziemnej
i naziemnej, która jest w rejonie zagrożonym.
a)

b)
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d)

Rys. 5.4 Fragment mapy portowej przedstawiający: a) miejsce katastrofy, b) strefy
zagrożenia, c) infrastrukturę podziemną, d) budynkami i potencjalną liczbą ludzi
przebywających w nich.
Scenariusz 2 - Zagrożenie terrorystyczne – opanowanie statku przez terrorystów
Opis ogólny: We współczesnym świecie terroryzm jest jednym z głównych zagrożeń
bezpieczeństwa państwa. Sytuacja opanowania statku pasażerskiego przez porywaczy nie jest
wcale abstrakcyjna. Możemy mieć również odczynienia z sytuacją uprowadzenia jednostki
na morzu i wpłynięcia już opanowanej przez terrorystów do portu. Należy wówczas przeprowadzić
analizę zasięgu widoczności z uprowadzonej jednostki w celu niepostrzeżonego przemieszczania
sił i środków służących opanowaniu sytuacji. Ważna jest w tym miejscu analiza rzeczywistego
ukształtowania terenu i analiza wszelkich przeszkód dających możliwość dotarcia grupom
operacyjnych w bezpośrednią bliskość statku. Dane udostępniane przez system to:
 Ortofotomapa,
 Ortofotomapa z zaznaczonym położeniem statku opanowanego przez terrorystów,
 Wyznaczenie zasięgu strefy widoku z końca, środka i przodu statku,



Nałożenie wszystkich 3 stref na model. Widzimy, że bezpiecznym, niewidocznym z
pokładu statku miejscem jest teren za dużą halą magazynową na północny wschód od
statku i tam należy grupować ewentualne siły i środki służące odzyskaniu porwanego
obiektu.

Scenariusz 3 - Zabezpieczenie wizyty ważnego gościa
Opis ogólny: Scenariusz bazuje również na zaawansowanej analizie widoczności rzeczywistego
pokrycia terenu. Możliwa jest dzięki niemu optymalizacja rozmieszczenia sił zabezpieczenia.
Dane udostępniane przez system to:
 ortofotomapa;
 wizualizacja zabezpieczanego odcinka – czerwona linia;
 wizualizacja wysokości budynków w pobliżu trasy przejazdu, wraz z podaniem wysokości
i jej symbolizacją za pomocą kolorów;
 analiza rozkładu widoczności z wybranych 4 stanowisk obserwacyjnych – widzimy, że
w pewnym miejscu jest „dziura” – dodajemy kolejnego obserwatora. Analiza ta ma na celu
zoptymalizowanie ilości obserwatorów i wyznaczenie ich właściwego rozmieszczenia;
 wizualizacja 3D trasy przejazdu sporządzona w celu weryfikacji i animacji.
Symulacja zasięgów widoczności z różnych obiektów na trasie przejazdu samochodu
ochranianego została przedstawiona na rysunkach 5.5a – 5.5d. Na rysunku 5.5a przedstawiono
fragment portu podlegający analizie. Kolejne rysunki przedstawiają poszczególne fazy analizy:
wyznaczenie obiektów znajdujących się na trasie przejazdu, analiza zasięgów i pokrycia obszaru
ochranianego przez te zasięgi.
a)

b)
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Rys. 5.5 Fragment mapy portowej przedstawiający: a) analizowany obszar, b) obiekty na
trasie przejazdu, c) zasięgi widoczności z poszczególnych obiektów, d) pokrycie zasięgami
widoczności trasy przejazdu.
Scenariusz 4 - Kataklizm Tsunami
Opis ogólny: Scenariusz ten jest jak najbardziej hipotetyczny – Bałtyk jest płytkim i stabilnym
sejsmicznie i wulkanicznie akwenem - lecz teoretycznie możliwy w przypadku konfliktu z użyciem
broni atomowej lub upadku meteoru o znacznej masie. Dane udostępniane przez system to:
 Ortofotomapa portu w Gdyni;
 Wizualizacja normalnego poziomu morza,
 Wizualizacja poziomu morza podniesionego o 1,2,3 i 4 metry. Należy zwrócić uwagę na
ryzyko umieszczania w strefach zalania substancji szkodliwych i niebezpiecznych (tj.
składy paliw i amunicji),
 Wizualizacja 3D portu sporządzona w celu weryfikacji i animacji.
Scenariusz 5 - Wyznaczenie miejsc lądowisk helikopterów
Opis ogólny: Optymalizacja czasu dotarcia do poszkodowanych jest niezwykle istotna
w zapewnieniu możliwie krótkiego czasu udzielenia profesjonalnej pomocy medycznej.
Wyznaczenie miejsc potencjalnie spełniających oczywiste kryteria dostępności dla helikoptera,

takie, jak: nachylenie stoków i brak przeszkód wysokościowych jest niezbędne do właściwego
zabezpieczenia miejsca akcji. Dane udostępniane przez system to:
- Ortofotomapa,
- Ortofotomapa z naniesionym lądowiskiem,
- Analiza przypadku innej lokalizacji,
- Określenie strefy bezpieczeństwa od trakcji elektrycznej (bufory 10 metrowe),
- Analiza nachylenia terenu – na żółto zaznaczone tereny o nachyleniu > 5 stopni (do 10
stopni, pomarańczowe >=10 < 15 stopni, czerwone >= 15 stopni). Nadają się tylko tereny
bez zaznaczenia – przeźroczyste, czyli takie, na których widzimy ortofotomapę,
- Bufor od budynków (budynki zaznaczone na czarno, bufor 30 metrów na czerwono),
- Wyznaczenie optymalnego miejsca lądowania na boisku sportowym.
a)

b)
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d)

e)

Rys. 5.6 Analiza wyznaczenia lądowiska: a) wyznaczenie buforu od miejsca wydarzenia
(10.m), b) wyznaczenie buforów co 10m od trakcji elektrycznej, c) nachylenie terenu: żółtynachylenie 5°, pomarańczowy >10°, czerwony >15°, d) zaznaczenie budynków – czarny, i
wyznaczenie buforu 30 m od nich, e) wyznaczenie lądowiska, w miejscu, które nie spełnia
powyższych parametrów.

Scenariusz 6 - Wejście do portu okrętu o nietypowych gabarytach i dużym zanurzeniu
oraz ograniczonych możliwościach manewrowych.
Opis ogólny: Możliwa jest sytuacja awaryjnego przyjęcia do portu jednostki o awarii technicznej
wpływającej np. na zanurzenie. Gdy jednocześnie taka jednostka ma wymiary zbliżone
do maksymalnych dla danego portu (w tym wypadku portu w Gdyni), konieczna może być analiza
głębokości toru wodnego i analiza dostępności samego nabrzeża portowego zdolnego przyjąć
taka jednostkę. Dane udostępniane przez system to:
 Ortofotomapa;
 Ortofotomapa z nałożoną analizą głębokości toru wodnego powyżej 10 metrów;
 Ortofotomapa z nałożoną mapą morską ENC;
 Wyznaczenie prawidłowej linii wejścia do portu;
 Wizualizacja miejsca dobicia do nabrzeża.
Plan wejścia do portu statku o nietypowych gabarytach i dużym zanurzeniu oraz ograniczonych
możliwościach manewrowych opracowany w oparciu o symulacje został przedstawiona
na rysunkach 5.7a – 5.7e.

a)

b)
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c)
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d)

e)

Ryc. 5.7 Analiza wejścia do portu statku wielkogabarytowego: a) ortofotomapa portu,
b) batymetria portu – zaznaczenie obszarów o głęb. >10m, c) nałożenie informacji
nawigacyjnych z ENC, d) wyznaczenie trasy wpłynięcia statku, e) wyznaczenie miejsca do
zacumowania.

W każdej sytuacji planujący działania sztab dokonuje ustalenia położenia/sytuacji.
Uzupełnia ono lub poszerza obraz położenia wyjściowego. Jego wyniki przedstawiane są
na mapach sytuacyjnych (tradycyjnych papierowych i elektronicznych), które może zawierać:
 linie koordynacyjne oraz linie rozgraniczenia;
 stanowiska dowodzenia/kierowania;
 ugrupowania sił i środków uczestników działań;
 siły i środki wyższych szczebli mające wpływ na wykonanie zadania;
 zadania sąsiadów i innych rodzajów sił i służb we własnych obszarach zainteresowania;
 siły obrony terytorialnej mające wpływ na działanie własnych sił;
 kluczowy obszar terenu/akwenu, zniszczenia – skutki sytuacji kryzysowych;
 ważne urządzenia i obiekty logistyczne oraz operacyjnego wyposażenia rejonu działań
kryzysowych;
 ważne zadania obrony cywilnej.
W poszczególnych komórkach specjalistycznych przygotowywane są odrębne, bardziej
szczegółowe mapy/zobrazowania sytuacyjne rodzajów sił i służb. Na przykład mogą to być
zobrazowania sytuacji chemicznej, radiacyjnej lub logistycznej. Istotnym elementem jest podczas
prowadzonego procesu planowania działań (niezależnie od jego poziomu) równoległe
przygotowanie operacji/działań, między innymi na bazie wglądu w zgromadzone informacje
sytuacyjne ze wszystkich szczebli. Jest to istota współczesnego rozumienia sieciocentryczności.
Kluczowa w każdym stadium procesu przygotowania i prowadzenia działań jest informacja
środowiskowa z jej podstawowymi komponentami obejmującymi informacje geograficzne.
Ocena sytuacji powinna prowadzić do najlepszego rozwiązania problemu w dostępnym
czasie. Niektóre czynniki mogą być rozważane równolegle. W czasie, gdy Centrum Monitorowania
i Rozpoznania Sytuacji Kryzysowych ocenia czynniki/siły (np. przeciwnika) wpływające
na/powodujące powstanie sytuacji kryzysowej, Centrum Dowodzenia i Planowania Operacyjnego
Działań Kryzysowych oraz Centrum Zabezpieczenia Logistycznego rozwiązywać będą problemy
własnych sił oraz ich zabezpieczenia logistycznego. Ocena sytuacji prowadzona jest
we wszystkich komórkach organizacyjnych związanych z kierowaniem/dowodzeniem działaniami
(sztabu kryzysowego). Jest to praca zespołowa i w znacznym stopniu prowadzona równolegle. Jej
celem jest określenie najlepszej drogi prowadzącej do wykonania zadania.
Oceniając siły/czynniki/przeciwności wpływające na/powodujące powstanie sytuacji
kryzysowej, zespół rozpoznania sytuacji dąży do jasnego określenia możliwości rozwoju sytuacji,
a jeśli mamy do czynienia z przeciwnikiem do ustalenia prawdopodobnego zamiaru jego
działania. Z kolei kwantyfikacja sił własnych przebiegała będzie równolegle do oceny warunków
prowadzenia operacji. Ocena będzie miała w każdym miejscu wpływ na rozwój sytuacji
kryzysowej/działania przeciwnika, jak i na oceniane siły własne. Dokonywane będzie oszacowanie
potencjału potrzebnego do wykonania zasadniczych zadań. Ocena sił własnych zdecyduje o tym,
jak wykorzystać poszczególne jednostki/służby/siły do realizacji określonych do tej pory zadań.
Podczas oceny sił własnych powinno się rozpatrzyć między innymi:
 sytuację powietrzną, morską i lądową;
 możliwości sił własnych - co można zrobić posiadanymi środkami?
 zdolność do działań;
 porównanie sił – ustalić stosunek sił;
 wymagane zabezpieczenie działań.
W ramach oceny warunków prowadzenia operacji/działań porównywane komponenty będą
obejmować przede wszystkim czynniki środowiska (w tym teren/akwen w zakresie jego
rozległości, ukształtowania np. linii brzegowej, warunków hydrologicznych, pogody itp.).
Środowisko, to również informacje innego typu dotyczące potencjału ludnościowego, stopnia
urbanizacji terenu (drogi, sieci przesyłowe itp.) łącznie z takimi informacjami, jak religia, kultura,
itd. lub innymi czynnikami związanymi z zadaniem (oceny prawne, morale, etc.).
Dzięki zgromadzeniu informacji w jednym miejscu (w sieciocentrycznym centrum), operator
ma pełniejszą wiedzę o sytuacji panującej na obszarze objętym funkcjonowaniem systemu.
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Przewodnią ideą rozwijanego systemu była założona przez zespół badawczy funkcjonalność
dla istniejących dowolnych szczebli kierowania działaniami antykryzysowymi. Zapewnia
to skalowalność platformy. Z jednej strony, jeśli poziom kontroli dotyczy wyższego szczebla,
to proponowane stanowisko operatorskie może być przygotowane jako element większej
stacjonarnej
całości.
Z
drugiej
strony,
dostęp
do
przenośnego
komputera
z łączem internetowym może umożliwiać dysponowanie bazową informacją środowiskową niejako
bezpośrednio w miejscu zdarzenia (w rejonie pożaru, rozlewu substancji niebezpiecznej,
aktywności terrorystycznej, wypadnięcia człowieka za burtę itp.) oferując np. dodatkową
informację środowiskową, która na bazie zaimplementowanych modeli umożliwi prognozowanie
ze względu na zmienne środowisko wiatrowe i prądowe np. rozprzestrzeniania się rozlewów
substancji niebezpiecznych, czy dryfowania rozbitka w wodzie.
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Rozdział 6
Analiza jakości Systemu Informacji Geograficznej dla wspomagania decyzji w sytuacjach
kryzysowych
Ocenę (ewaluację) wyników prac nad przygotowaniem mapy Zatoki Gdańskiej ustalono,
jako określenie ich wartości w odniesieniu do zdefiniowanych pytań ewaluacyjnych
przygotowanych w zakresie zadań stawianych do rozwiązania przez system. Każde z pytań
ewaluacyjnych można zakwalifikować do jednego z pięciu kryteriów ewaluacyjnych:
 skuteczności (czy cele realizacji Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji
Geograficznej obrazującego sytuację rejonu Zatoki Gdańskiej wspartego skalowaną
platformą obliczeń rozproszonych zostały osiągnięte?);
 efektywności (jakie były nakłady przeznaczone na osiągniecie efektów?);
 odpowiedniości (czy cele realizacji systemu są zgodne z potrzebami?);
 użyteczności (czy rzeczywiste efekty są zgodne z potrzebami?);
 długotrwałości (czy efekty są trwałe?).
Odpowiadając rzetelnie na tak postawione pytania można stwierdzić, że cele realizacji
systemu postawione w momencie rozpoczęcia prac nad projektem zostały osiągnięte i są zgodne
z potrzebami potencjalnych użytkowników. Nakłady naliczone w trakcie przygotowywania wniosku
zostały dobrze skalkulowane i skorelowane z przyjętymi celami. Dążąc do rozwiązania, gdzie
efekty rzeczywiste są zgodne z potrzebami użytkowników, opracowywano dane wejściowe
systemu zgodnie z dotychczas przyjętymi standardami. Przykładem może być praca
nad hipsometrią24 numerycznego modelu dna morskiego (NMD). Uznano, że jakość danych
wejściowych ułatwia zastosowanie metod obliczeniowych i jednocześnie wpływa na końcowy
efekt, czyli system wspomagania decyzji.
Dążono do uzyskania precyzyjnego i przejrzystego zobrazowania zmian wysokościowych
dna morskiego i jednocześnie najmniej odbiegającego od przyjętej symbolizacji stosowanej
na morskich mapach nawigacyjnych. Symbolizacja ta (rys. 6.1) zdefiniowana jest standardem IHO
„Standard Wymiany Cyfrowych Danych Hydrograficznych S-52” (ang. IHO Transfer Standard for
Digital Hydrographic Data – S-52). Wizualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz mapy
morskiej zobrazowanej zgodnie ze standardem S-52 zaprezentowano na kolejnym rysunku 6.2.
Zobrazowanie NMD uwidocznia potrzebę opracowania hipsometrii dedykowanej dla potrzeb
analiz geoinformacyjnych. Hipsometria zgodna ze standardem S-52 nie pozwala zobrazować
plastycznie i precyzyjnie zmiany głębokości dna. Podczas planowania i koordynacji działań
operacyjnych w strefie przybrzeżnej wymaga jednak, aby dane te były tak prezentowane, żeby ich
interpretacja była jednoznaczna. Pomyłki w interpretacji danych mogą być katastrofalne dla
powodzenia całego przedsięwzięcia. Na rysunku 6.2 widać jak nieprecyzyjne jest zobrazowanie
głębokości w strefie przybrzeżnej. Zobrazowanie takie jest przydatne do nawigacji statkami
morskimi, szczególnie dużymi, gdyż one nie podpływają w pobliże brzegu. W przypadku, gdy
działania operacyjne wymagają podpłynięcia jednostki bardzo blisko brzegu lub wręcz wykonania
desantu na brzeg, to dane tak zobrazowane są niewystarczające.

24

Hipsometria - dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości punktów w terenie ponad pewien
ustalony poziom (najczęściej poziom morza), oraz przedstawianiem wyników tych pomiarów w postaci map,
planów czy wykresów. Jedną z najbardziej znanych metod analitycznych w hipsometrii jest tzw. krzywa
hipsograficzna, stanowiąca pewien wykres funkcyjny, na którego jednej osi (pionowej) zaznaczona jest
skala wysokości bezwzględnych, a drugiej (osi poziomej) – skala pól, jakie zajmują powierzchnie
o określonych wysokościach.
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Rys. 6.1 Symbolizacja głębokości na mapach morskich zgodnie ze standardem S-52
Zobrazowanie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu dna zgodnie
z hipsometrią przyjętą w opracowaniach geograficznych (co zaprezentowano na rysunku 6.3)
powoduje, że dane są jeszcze bardziej nieczytelne. Takie zobrazowanie może powodować
bardzo duże zamieszanie, gdyż na mapach tych głębokość jest zobrazowana kolorem białym –
płytka woda, czym ciemniejszy niebieski tym głębsza woda. Na mapach nawigacyjnych jest
odwrotnie. Osoba z wykształceniem oficera morskiego mogłaby mieć trudności posługiwania się
taką mapą.
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Rys. 6.2 Połączenie numerycznego modelu terenu (NMT) oraz mapy morskiej zobrazowanej
wg standardu S-52
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Rys. 6.3 Numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model dna (NMD) zobrazowany w
typowych opracowaniach geograficznych
Kolejne rysunki przedstawiają różne propozycje hipsometrii dedykowanej. W ramach prac
nad tym zagadnieniem opracowywano propozycje wizualizacji numerycznego modelu dna.
Konsultacje z oficerami służb mundurowych zajmującymi się planowaniem działań operacyjnych
w morskiej strefie przybrzeżnej pozwoliły uzgodnić optymalne rozwiązanie, nie wyklucza to jednak
dalszych prac nad tym zagadnieniem.
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Rys. 6.4 Przykład zobrazowania głębokości – pierwszy wariant
W ramach prac nad opracowaniem propozycji hipsometrii dedykowanej przygotowywano
poszczególne warianty, których przykłady zobrazowano na rysunkach 6.4 i 6.5. Ostateczną
propozycję hipsometrii zaprezentowano na rysunku 6.7.
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Rys. 6.5 Przykład zobrazowania głębokości – drugi wariant
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Rys. 6.6 Przykład połączenia zobrazowania NMT i NMD.
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Rys. 6.7 Zobrazowanie NMT i NMD wraz z legendą hipsometrii dedykowanej
Przygotowując propozycje rozwiązań praktycznych badano również użyteczność map
portowych i morskiej strefy przybrzeżnej celem określenia, w jakim stopniu realizacja systemu
jest zgodna z potrzebami użytkownika. W ramach tych prac testowano przydatność opracowanej
mapy, w szczególności jej warstw tematycznych, w przypadku analiz sytuacji zagrożenia w porcie.
Na kolejnych rysunkach (6.8, 6.9) przedstawiono przykładowe wykorzystanie przygotowanej mapy
do wytyczenia bezpiecznej drogi zbliżenia się do statku opanowanego przez grupę przestępczą.

a)
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b)

c)

d)
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Rys. 6.8 Analiza widzialności ze statku: a) mapa fragmentu portu Gdynia z zaznaczonym
statkiem opanowanym przez grupę przestępczą, b) widzialność z rufy, c) widzialność z
śródokręcia statku, d) widzialność z dziobu statku.

Rys. 6.9 Wyznaczenie obszaru widzianego z wszystkich miejsc obserwacyjnych na statku
(dziobu, śródokręcia, rufy) i wskazanie bezpiecznej drogi zbliżenia do statku.
Główną zaletą mapy jest połączenie i prezentacja dodatkowych informacji z różnych baz
danych. Chodziło o doprowadzenie do sytuacji, w której nastąpi przetworzenie przez organ
kierujący przewagi informacyjnej na przewagę w dowodzeniu, a w konsekwencji na przeważające
oddziaływanie. Przewaga ta osiągana jest na podstawie stale aktualizowanego obrazu sytuacji.
Aby obraz sytuacji był stabilny, pełny i aktualny podsystemy pozyskujące, przetwarzające
i wykorzystujące informacje są powiązane w sieci. Tak więc, określenie „usieciowienie”, czy też
„ukierunkowanie na struktury sieciowe” ma swoje uzasadnienie. Reasumując, uzyskanie
supremacji w dziedzinie informacji dla zwiększenia efektywności prowadzenia działań został
osiągnięty dzięki sieciocentryczności.
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Rys. 6.10 Widok prezentowanej na rysunku 6.12 analizy na ekranie palmtopa
W przyszłości mapa jako usługa mobilna, będzie musiała być dostosowana do małych
wyświetlaczy. Analiza scenariuszy oparta na ocenie użytkownika znajdującego się na miejscu
zdarzenia jest najbardziej efektywna (Rys. 6.10).

Rozdział 7
Lokalne programy ochrony przed działaniami terrorystycznymi przygotowane na podstawie
opracowanego systemu
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Terroryzm stanowi jedno z najpoważniejszych, pozamilitarnych zagrożeń współczesnego
świata. Polska, na której terytorium nie zanotowano większej liczby ataków terrorystycznych,
również musi się liczyć z możliwością wystąpienia tego zjawiska, zwłaszcza po wstąpieniu
do struktur NATO (12.03.1999) i Unii Europejskiej (01.05.2004). Państwo polskie przystępując
do koalicji antyterrorystycznej jest świadome, że same w przyszłości może stać się obiektem
ataku. Praktyczne doświadczenia Stanów Zjednoczonych z atakami terrorystycznymi pokazały
wyraźnie, że konieczne jest przyjęcie w Polsce rozwiązań pozwalających na zbudowanie
zintegrowanego systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, włączając w to obronę
państwa i reagowanie kryzysowe (Jałoszyński, 2001, Skrabacz, 2006). Przejawy terroryzmu mogą
wywołać zjawiska kryzysowe, które mogą doprowadzić do destabilizacji bezpieczeństwa
w Polsce. Z grupy zagrożeń terroryzmem należy wyróżnić atak z powietrza, morza i lądu,
przy użyciu następujących środków rażenia:
 biologicznych (bioterroryzm): wąglik, dżuma, bruceloza, gorączka Q, nosacizna
i melioidoza, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne, botulizm i wiele innych,
które mogą sprawić szerzenie się trudno wykrywalnych toksyn i drobnoustrojów
w żywności, glebie, wodzie oraz powietrzu;
 chemicznych (ekoterroryzm) przy użyciu bojowych środków trujących (sarin, tabun, soman
gaz musztardowy, cyjanek) lub niebezpiecznych substancji chemicznych (toksyn
przemysłowych) w celu spowodowania maksymalnych ofiar wśród ludności cywilnej
i skażeń ekologicznych;
 radioaktywnych (terror jądrowy), do których zalicza się: uszkodzenie reaktora atomowego
z dziewięciu elektrowni jądrowych w państwach sąsiadujących z Polską lub detonacji
ładunku atomowego skonstruowanego w warunkach domowych z komponentów (uran,
pluton) pochodzących z kradzieży lub przemytu;
 dezinformacyjnych (cyberterroryzm lub infoterroryzm) na sieci i systemy informacyjne,
dezinformacje zafałszowanymi danymi, manipulowanie informacjami, zniszczenie baz
danych systemów w sektorze finansowo-bankowym, energetycznym, wodociągowym
czy służb ratowniczych;
 konwencjonalnych: broń, materiały wybuchowe itp..
W warunkach polskich należy liczyć się głównie z atakami na obiekty tzw. infrastruktury
krytycznej, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa
państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje
systemy:
 zaopatrzenia w energię i paliwa,
 łączności i sieci teleinformatycznych,
 finansowe,
 zaopatrzenia w żywność i wodę,
 ochrony zdrowia,
 transportowe i komunikacyjne,
 ratownicze,
 zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych25.

25

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2007 Nr 89, poz. 590, art. 3.

Gdyby nie zamach z 12 września 2000 roku na okręt amerykański USS Cole, walka
z ugrupowaniami terrorystycznymi miałaby prawdopodobnie charakter regionalny lub narodowy.
W wyniku tego samobójczego ataku śmierć poniosło 17 marynarzy i skończyło się poważnym
uszkodzeniem niszczyciela. To wydarzenie, w połączeniu z atakami na Word Trade Center
w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku zmieniło oblicze współczesnego świata, obnażyło jego
niedoskonałości i istniejące w nim sprzeczności. Stały się one jednocześnie punktem zwrotnym
w historii ludzkości i przełomowym momentem w postrzeganiu międzynarodowego
bezpieczeństwa. Zwróciły również uwagę opinii światowej na różnorodność kierunków rozwoju
terroryzmu. Oprócz motywacji etniczno-nacjonalistycznych i separatystycznych, ujawniły się także
motywy religijne i ideologiczne oraz możliwość zmobilizowania wielu grup i sekt do współpracy
i agresywnych działań za pomocą różnych środków i metod działań w dowolnym czasie
i miejscu (Wardin, 2007).
Istnieje wiele różnorodnych form ataków terrorystycznych na statki. Najbardziej
niebezpieczne formy ataku terrorystycznego to:
 samobójczy atak przy użyciu samolotu, śmigłowca;
 uprowadzenie jednostki pływającej w celu spowodowania jej kolizji z innym statkiem;
 atak przy pomocy łodzi wybuchowej obsadzonej przez samobójców;
 wykorzystanie przewożonego ładunku dla spowodowania klęski ekologicznej;
 wykorzystanie statku dla zablokowania portu lub newralgicznego szlaku żeglugowego;
 wykorzystanie statku dla pozyskania drogą legalną niebezpiecznego ładunku;
 uprowadzenie statku w celu zyskania czasu na rozmieszczenie na jego pokładzie
ładunków wybuchowych;
 inne pozostałe formy ataku mające wpływ na zahamowanie transportu morskiego.
Terroryści mają dwie możliwości dostania się na pokład statku: ”wchodząc” na niego jako
„zwykli” pasażerowie uczestniczący w rejsie lub atakując statek płynący w pobliżu wybrzeży za
pomocą małych i szybkich łodzi, sterroryzować załogę ogniem (np. z broni maszynowej,
przeciwpancernej lub ogniem z wielkokalibrowych działek pokładowych), jak to miało miejsce
w przypadku nieudanego ataku na statek wycieczkowy „Seabourn Spirit” u wybrzeży Somalii
(w 2005 r.). Po czym napastnicy będą starali się dokonać próby abordażu i zajęcia statku, by
potem przystąpić do negocjacji w celu osiągnięcia własnych partykularnych celów (Bujak, 2007).
Obszar morski podlega również zagrożeniom działaniami terrorystycznymi. Celami ataków
mogą być znajdujące się na akwenach morskich jednostki pływające i obiekty hydrotechniczne.
Obiektem działalności terrorystycznej na morzu są głownie statki handlowe takie, jak: gazowce,
zbiornikowce, statki pasażerskie oraz jednostki przewożące ładunki niebezpieczne. Ataki mają
głownie charakter rabunkowy, w celu zdobycia środków sprzętowo-materiałowych na działalność
terrorystyczną oraz w celach finansowych (okup za załogę, statek czy ładunek). Jednakże
jednostki morskie mogą być zagrożone przez terrorystów. Są to zarówno jednostki cumujące w
portach, jak i stojące na kotwicy, przebywające w obrębie red i kotwicowisk lub będące w ruchu
oraz przy pławach i pirsach przeładunkowych.
Szczególnie atrakcyjnym celem są dwie grupy statków: pasażerskie (wycieczkowe i promy)
oraz transportujące ładunki niebezpieczne (zbiornikowce z ropą i ładunkami ropopochodnymi,
gazowce, chemikaliowce itp.) W pierwszym przypadku terroryści mogą zatrzymać dużą liczbę
zakładników, w drugim zyskują środek oddziaływania przez groźbę wywołania katastrofy
ekologicznej. Zagrożone są również obiekty portowe, nabrzeża przeładunkowe, infrastruktura
magazynowa, rurociągi, kable energetyczne i komunikacyjne, a zwłaszcza budowle
hydrotechniczne jak platformy wydobywcze ropy naftowej i gazu. Atak może nastąpić z powietrza,
z powierzchni wody i z podwody, przy użyciu rakiet, min morskich i torped wystrzelonych
z jednostek pływających w tym okrętów podwodnych, śmigłowców, samolotów lub detonacji
ładunków wybuchowych w wyniku działania specjalnych grup terrorystycznych oraz metodą
taranowania przez porwane jednostki pasażerskie i transportowe (Dyrcz, 2003).
Dokonanie ataku samobójczego na gazowiec może spowodować wyciek gazu płynnego
do basenu portowego i dokonać całkowitych zniszczeń w promieniu pół mili. Efekt może być
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spotęgowany jeśli zostanie przeprowadzony w porcie podczas załadunku lub wyładunku. Założyć
można również, że taki sam efekt może zostać osiągnięty dzięki uderzeniu w statek lekkim
samolotem lub śmigłowcem wypełnionym materiałem wybuchowym. Należy założyć również,
że podobne efekty do ataku samobójczego łodzi lub samolotu, można osiągnąć dzięki kolizji
gazowca, zbiornikowca lub chemikaliowca z inną jednostką pływającą o odpowiednich dużych
rozmiarach (Rokociński, 2006).
Podobnie wygląda sprawa tankowców. Są to jednostki „atrakcyjne” dla grup
terrorystycznych, przede wszystkim ze względu na ich znaczenie w systemie światowego
bezpieczeństwa energetycznego. Jak pokazała katastrofa „Prestige” czy „Torrey Canyon”
zbiornikowce i chemikaliowce stanowią swoistą „pływającą bombę ekologiczną”. Spowodowanie
wycieku z takiej jednostki sprawia, że jednostki te mimo braku bezpośrednich możliwości
niszczących muszą być otoczone szczególną uwagą zwłaszcza w strefie przybrzeżnej, gdzie
potencjalne zanieczyszczenie linii brzegowej jest szczególnie niebezpieczne. Taki element
oraz ich znaczenie w transporcie surowców energetycznych czynią je atrakcyjnym obiektem
ataku.
W celu zapewnienia koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej w zakresie
rozpoznania i zwalczania międzynarodowego terroryzmu w Polsce powołane zostało na mocy
Zarządzenia nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku Międzyresortowe
Centrum do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu,
które działa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Sieńko, 2005). Jest ono podstawową
instytucją koordynującą działania antyterrorystyczne w zakresie operacyjnym. Głównymi
zadaniami Centrum w dziedzinie zapobiegania terroryzmowi są: monitorowanie aktów terroryzmu,
dokonywanie ich analiz i ocen oraz przedstawianie opinii i wniosków, projektowanie kierunków
przedsięwzięć przeciwdziałających aktom terroryzmu, organizowanie operacji przy wykorzystaniu
obiektów służbowych, środków transportu oraz posiadanych możliwości operacyjnych. W Centrum
tworzone są także zespoły zadaniowe, zajmujące się ważnymi zagadnieniami związanymi
z kompleksowym funkcjonowaniem oraz koordynacją systemu przeciwdziałania terroryzmowi
w Polsce. Zadania Centrum nie ograniczają się do zapobiegania tylko aktom terroryzmu, jego
główna funkcja polega na koordynacji i podejmowaniu odpowiednich do sytuacji środków.
Centrum zapewnia także organizację współpracy zagranicznej z organami innych państw
w zakresie likwidacji aktów terroryzmu poprzez przeprowadzanie wspólnych operacji. Centrum
może inicjować prace legislacyjne, zmierzające do usprawnienia systemu zwalczania
przestępczości, w tym terroryzmu.
Zadania związane ze zwalczaniem terroryzmu spoczywają głównie na Policji (Ustawa z dnia
6.04.1990 r., o Policji, Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), która dysponuje między innymi
Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi (SPAT)26. Zadania w tej dziedzinie
postawiono także przed: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego27, Służbą Wywiadu
i Kontrwywiadu Wojskowego28, Centralnym Biurem Śledczym29, Żandarmerią Wojskową30, Strażą
Graniczną 31 i Jednostką Specjalną „GROM”32. Jednakże, likwidacja skutków ataku
terrorystycznego, a więc przeprowadzenie ewakuacji, likwidacja zagrożeń i skutków materialnych
26

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 6/90 z dnia 3.08.1990 r. i nr 3/96 z dnia 5 lutego 1996 r.,
w sprawie organizacji pododdz. antyterrorystycznych i ich użycia w przypadku zamachu
terrorystycznego.
27
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.
Nr 74, poz. 676, z późn. zm.);
28
Ustawa z dnia 6.06.2006r., o Służbie Kontr. i Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2006 r. Nr 104, oz. 709);
29
CBŚ powstało na wniosek Komendanta Głównego Policji 15 kwietnia 2000 r., http://www.policja.pl/
30
Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych z dnia 24 sierpnia2001 r. (Dz.U.
Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.).
31
Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz.
1997 i Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711).
32
Zarządzenie Nr 64, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 28.10.1997 r., W sprawie
zakresu i form działania Jednostki Wojskowej Nr 2305, Dziennik Urzędowy Nr 10 z 3.11.1997 r., poz. 84.

zamachu, ratownictwo i udzielenie pomocy realizowane będzie przez centra i zespoły reagowania
kryzysowego.
Obecnie system zarządzania kryzysowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wyżej
wymieniona ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich
zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury
lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590.). Ustawa normuje
również zadania i kompetencje przedstawicieli władz rządowych i samorządowych
oraz funkcjonowanie centrów i zespołów zarządzania kryzysowego, kierowanych przez:
 wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - na obszarze gminy;
 starostę – na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu;
 wojewodę - na obszarze większym niż jeden powiat wchodzący w skład województwa;
 ministra właściwego i centralne organy administracji rządowej, do których zakresu
działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego,
wewnętrznego, w tym ochrony ludności, lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa
państwa, w urzędach zapewniających ich obsługę, tworzą centra zarządzania
kryzysowego;
 Radę Ministrów, która sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za pomocą Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.
Wymienione organy wykonują działania przy pomocy odpowiednio gminnego, powiatowego,
wojewódzkiego i resortowego zespołu zarządzania kryzysowego. Natomiast dla zabezpieczenia
obsługi Rady Ministrów powołane zostało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jako budżetową
jednostkę planistyczną (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590. art.).
W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń terrorystycznych Prezes Rady Ministrów
z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego
lub wojewody, może wprowadzić na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części,
w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy:
1) pierwszy stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny
do przewidzenia;
2) drugi stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa RP;
3) trzeci stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach
przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo RP lub wystąpienia aktów
terroru godzących w bezpieczeństwo innych państw albo w przypadku uzyskania informacji
o możliwości wystąpienia innego zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo RP lub innych państw;
4) czwarty stopień alarmowy - w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa RP lub innych państw (Dz.U.
z 2007 r., Nr 89, poz. 590. art. 23.).
Zgodnie z powyższymi przepisami zespoły zarządzania kryzysowego realizują swoje
zadania nie tylko w czasie trwania stanu zagrożenia bezpieczeństwa lub kryzysu,
ale także w stanach normalnych poprzez podejmowanie działań prognostycznych, planistycznych,
analitycznych i innych niezbędnych do wypełnienia ustawowo nałożonych na odpowiednie organy
powinności i kompetencji.
Wśród podmiotów, które mogą być wykorzystane do likwidacji skutków ataku
terrorystycznego należy wymienić te, które funkcjonują w oparciu o następujące akty prawne:
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pożarowej, regulującą realizację przedsięwzięć

91

92

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem w ramach działania krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229 z późn. zm. w Dz.U. z 2005 r.,
Nr 100, poz. 835).
— Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej obejmująca m. in. zadania i kompetencje organów administracji publicznej w zakresie
obrony cywilnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z póź. zm.).
— Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, określająca
zasady organizacji i funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego,
a w szczególności współdziałania z organami administracji publicznej i Państwową Strażą
Pożarną (Dz.U. z 2006 r., Nr 191 poz. 1410).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obejmująca m.in. sprawy
państwowego monitoringu środowiska, ochrony zasobów środowiska, przeciwdziałania
zanieczyszczeniom, a także ochrony środowiska przed poważną awarią i obowiązki organów
administracji związane z awarią przemysłową (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627.).
— Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej gdzie ustala się
odpowiedzialność MON przed wtargnięciem obiektów w przestrzeń powietrzną RP, zwłaszcza
w przypadku podejrzenia, że są środkiem ataku terrorystycznego (Dz.U. z 2005 r., Nr 226 poz.
1944 z póź. zm w Dz.U. z 2007 r., Nr 140 poz. 982.).
— Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, dotycząca współdziałania zarządzania ruchem
lotniczym z Siłami Powietrznymi w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa
państwa z powietrza w czasie pokoju (Dz.U. z 2002 r., Nr 130 poz. 1112).
— Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe określa m.in. zasady monitorowania
skażeń promieniotwórczych oraz ochrony fizycznej, przedsięwzięć organizacyjnych
i technicznych, mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych
przed kradzieżą lub aktami terroru, dywersji i sabotażu (Dz.U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1689.).
— Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim regulująca m.in. sprawy
z zakresu poszukiwania i ratowania życia na morzu, w tym organizacji i współdziałania
ze służbą SAR jednostek organizacyjnych Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz innych jednostek będących w stanie udzielić
pomocy (Dz.U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1156.).
— Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obejmująca m.in.
sprawy ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 162, poz. 1568.).
— Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, stosowana w sytuacji szczególnego
zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku
publicznego, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, które nie może być usunięte
poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 985.).
— Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, określa zasady oraz tryb przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki podmiotów
uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji
(Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505.).
— Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej, ma zastosowanie w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego
działaniami terrorystycznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r., Nr 156, poz.
1301.).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań

terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny (Dz.U. z 2004 r., Nr 98,
poz. 978.).
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Rys. 7.1 Wypracowany w ramach projektu system umożliwia selektywne pobieranie
danych z „natłoku informacyjnego” oferowanego przez różnorodne źródła
Wypracowany w ramach projektu system umożliwia np. przedstawianie danych dotyczących
możliwych sektorów obserwacji optycznej zainstalowanych na terenie portu kamer.
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Rys. 7.2 Możliwe sektory obserwacyjne kamer zainstalowanych na terenie portu
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We wszystkich działaniach priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego. Jednakże, równie
istotnym elementem może okazać się potrzeba reakcji w sytuacji zagrożeń środowiskowych
powstałych na skutek celowych lub przypadkowych działań (w tym również terrorystycznych).
Zakładając powyższe priorytety dokonano w ramach niniejszego zadania intensywnych prób
testujących system w hipotetycznej sytuacji rozlewu niebezpiecznej substancji na powierzchni
morza. W szczególności dokonano eksperymentów związanych z prototypowym wprowadzeniem
(na bazie dostarczanych przez zaimplementowane do systemu bazy danych środowiskowych)
algorytmu symulującego rozprzestrzenianie się skażeń (w powietrzu i na/w wodzie).
Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń morza jest zadaniem Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa33. Działania te powinny być prowadzone zgodnie z Krajowym Planem
Zwalczania Zanieczyszczeń i Zagrożeń Środowiska Morskiego34. Mogą one polegać na:
 ograniczeniu wycieku;
 odpompowaniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych;
 awaryjnym odholowaniu jednostki do wskazanego przez administrację morską miejsca
schronienia;
 likwidacji zanieczyszczeń.
Symulacja rozlewów olejowych i ich przemieszczania w zależności od warunków
pogodowych i hydrologicznych została przedstawiona na rysunkach 7.3 a - d.

a)

32

33

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim Art..42, pkt.4 (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156
wraz z późniejszymi zmianami)
34
Krajowy Plan Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego zatwierdzony przez Ministra
Transportu i Budownictwa w dniu 8 lutego 2006 r. na podstawie § 9 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3
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Rys. 7.3 Symulacja rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia na akwenie w funkcji czasu
Sieciocentryczne systemy opracowane w środowisku GIS pozwalają na skalowanie reakcji
i oparcie lokalnych programów ochrony przed działaniami terrorystycznymi na udostępnianych
danych. Umożliwiają one przede wszystkim bieżące rozeznanie sytuacji, przewidywanie
i symulację jej rozwoju oraz pozwala na estymację i ewentualną korektę decyzji jak również
dostosowywanie działań w ramach reakcji stosownie do zmieniających się warunków
środowiskowych.

Rozdział 8
Integracja zaimplementowanych systemów
Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie przybrzeżnym wymusza na państwach nadmorskich
prowadzenie badań w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej danych
środowiskowych. Integracja danych geoprzestrzennych wiąże się z pojęciem Infrastruktury
Danych Przestrzennych – ang. Spatial Data Infrastructure (SDI), które obejmuje politykę,
technologię, standardy i zasoby ludzkie niezbędne do efektywnego zbierania, zarządzania,
udostępniania i wykorzystywania danych geograficznych. Istotne znaczenie mają tu odpowiednie
standardy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji geoprzestrzennych. ISO i OGC
(Open Geospatial Consortium) są organizacjami związanymi z tworzeniem norm i standardów.
Normy ISO dotyczące informacji geograficznej tworzą całą serię norm 19100. Wiele
z nich zostało opartych na standardach opracowanych przez OGC (np. usługi WMS czy standard
wymiany danych geograficznych GML). Są one adaptowane przez Europejską Komisję
Standaryzacyjną CEN oraz krajowe komitety normalizacyjne. INSPIRE jest dyrektywą
zaproponowaną przez Komisję Europejską w czerwcu 2004 r. ustanawiającą ramy Infrastruktury
Informacji Przestrzennej w Europie. Dyrektywa INSPIRE weszła w życie 15 maja 2007 r. i jest
obecnie w fazie implementacji. Pełne wdrożenie dyrektywy ma nastąpić w 2019 r. Jej głównym
celem jest wspieranie działań dotyczących łączenia infrastruktury informacji przestrzennej
tworzonych w różnych krajach członkowskich w jeden spójny system. Elementami tej
infrastruktury są między innymi: zbiory danych przestrzennych, metadane oraz usługi danych
przestrzennych i technologie sieciowe. Powinno to umożliwić dzielenie się danymi przestrzennymi
o środowisku przez organizacje sektora publicznego i ułatwić publiczny dostęp do informacji
przestrzennej w Europie.
Integracja poszczególnych podsystemów w ramach Morskiego Sieciocentycznego Systemu
Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej, była jednym z najważniejszych problemów
koniecznych do rozwiązania w ramach projektu. Informacje potrzebne do prowadzenia działań
na morzu oraz w strefie przybrzeżnej mają najczęściej charakter danych geoprzestrzennych,
gdyż dotyczą konkretnych obiektów, których położenie (pozycja) jest niezwykle istotna.
Zastosowanie systemu GIS (System Informacji Geograficznej) pozwoliło na integrację
geoprzestrzennych danych cyfrowych pochodzących z różnych źródeł. GIS pozwala łączyć dane
cyfrowe zapisane w różnych standardach i odwzorowaniach. Pozwala na nakładanie na wspólną
mapę różnorodnych warstw: typowych danych kartograficznych (mapa topograficzna,
ortofotomapa, model numerycznych terenu, itp.), danych nawigacyjnych (morska mapa
nawigacyjna),
danych
środowiskowych
(numeryczne
prognozy
pogody,
prognozy
hydrodynamiczne), informacji wizualnych (obraz z kamer, zdjęcia satelitarne), aktualnego
położenia rozmaitych obiektów (jednostki biorące udział w akcji) a także szeregi innych informacji.
Zbiór rozmaitych informacji geoprzestrzennych tworzy bazę danych – sieciocentyczną geobazę
W rezultacie prac rozwojowych opracowano mapę hybrydową zaimplementowaną
w środowisku GIS, umożliwiającą integrację i wizualizację geoprzestrzennych danych lądowych
(topograficzne, ortofotomapa, numeryczny model terenu, model pokrycia terenu), morskich
elektronicznych
map
nawigacyjnych
oraz danych
środowiskowych
(metrologiczne
i hydrodynamiczne). W dalszej części rozdziału przedstawiono zagadnienia integracji
geoprzestrzennych danych, w szczególności prognoz numerycznych modeli hydrodynamicznych
i meteorologicznych na użytek Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej
Zatoki Gdańskiej.
Źródła informacji środowiskowych w rejonie Zatoki Gdańskiej
Niewątpliwie istotną rolę w planowaniu działań operacyjnych służb w sytuacjach
kryzysowych w rejonach przybrzeżnych odgrywa znajomość aktualnej, oraz krótkookresowej
prognozy zmian warunków meteorologicznych i hydrologicznych. Zastosowanie w projekcie
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nowoczesnych technik przetwarzania informacji przestrzennych, tj. Systemu Informacji
Geograficznej (GIS), pozwala na jego integrację z serwisami morskich prognoz
meteorologicznych i hydrodynamicznych.
Aktualne stany warunków pogodowych i hydrodynamicznych opisują dane ze stacji
brzegowych (meteorologiczne, mareograficzne) lub automatycznych stacji zamontowanych
na bojach (falowanie, prądy). Stacje te należą do różnych instytucji (IMGW, Urząd Morski,
instytucje naukowe) i są udostępniane w ograniczonym zakresie. Numeryczne modele pozwalają
na bardziej precyzyjne zobrazowanie warunków środowiskowych w stosunku do tradycyjnych,
tekstowych komunikatów meteorologicznych lub hydrologicznych. Umożliwiają ponadto
zautomatyzowanie procesu akwizycji danych do systemu GIS, które pozwalają na wizualizację
danych hydro-meteorologicznych jako jedną z warstw systemu. Pozwoli to operatorowi systemu
analizować jednocześnie informację przestrzenną o położeniu poszczególnych obiektów (stałych
i ruchomych) wraz z informacją o warunkach meteorologicznych (np. prędkość wiatru,
temperatura powietrza itp.) i hydrodynamicznych (np. wysokość fali, prędkość prądu, temperatura
wody, poziom morza, itp.). Zintegrowanie informacji środowiskowych i z innych źródeł przyczyni
się do lepszego wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
Stosowane modele numeryczne można podzielić na: modele globalne (pokrywające całą
bryłę ziemską), modele regionalne i modele mezoskalowe. Wszystkie modele charakteryzują się
określoną rozdzielczością. Najlepiej, gdy ta rozdzielczość jest jak największa. Zwiększenie
rozdzielczości oznacza zmniejszenie kroku siatki, a to prowadzi do wzrostu liczby punktów,
w których należy przeprowadzić obliczenia. Chociaż współczesne komputery mają ogromne
pamięci i moce obliczeniowe, to jednak są one niewielkie w stosunku do wymagań modeli
numerycznych.
Prognozy meteorologiczne
Historia prognozowania pogody z wykorzystaniem modelowania numerycznego rozpoczęła
się w roku 1922 za sprawą angielskiego matematyka i meteorologa Lewisa Richardsona. Podjął
on, wraz ze współpracownikami, próbę rozwiązania w numeryczny sposób podstawowych równań
opisujących zmiany stanu atmosfery, zastępując równania różniczkowe, równaniami różnicowymi.
Obszar atmosfery nad Europą Zachodnią podzielił na równomierną siatkę obliczeniową
i na podstawie danych pomiarowych ze stacji meteorologicznych w każdym oczku wyznaczył
przez interpolację początkową wartość ciśnienia, temperatury, kierunku i prędkości wiatru.
Następnie, krok po kroku obliczał przewidywane zmiany stanu atmosfery po sześciu godzinach.
Richardson niewątpliwie wyprzedził swoje czasy, gdyż w tamtym okresie nie było jeszcze
komputerów i żmudne obliczenia trzeba było wykonać ręczenie. Otrzymana przez niego
sześciogodzinna prognoza okazała się kompletnie niezgodna z obserwacjami. Wynik obliczeń
nie mógł być inny, gdyż Richardson nie znał pewnych warunków, jakie powinny spełniać kroki
obliczeniowe, a które odkryto dopiero w latach 30. i 40. XX w. Pomimo niepowodzenia Richardson
opublikował wyniki swojego nieudanego eksperymentu, dzięki czemu wiemy dziś, iż to on jako
pierwszy dokonał numerycznej prognozy pogody, a poszukiwanie błędu w prognozie Richardsona
doprowadziło do rozwoju obliczeniowej mechaniki płynów.
Pierwszego poprawnego rozwiązania numerycznego dokonali w roku 1952 Charney
i Neumann przy użyciu słynnego komputera EINAC. Możliwe było to dzięki uproszczeniu równań
przepływów atmosferycznych. Pierwszy trójwarstwowy, quasigeostroficzny operacyjny model
pogody zaczął działać w 1955 roku, jednak był on tak uproszczony, że zwykle dawał mniej
dokładne prognozy, niż był to w stanie zrobić doświadczony synoptyk. Przez następne
dziesięciolecia trwała rywalizacja pomiędzy modelami i tradycyjną metodą prognozowania
pogody. Spowodowała ona powstanie zaczynów rozwoju metod numerycznego modelowania, co
umożliwia dziś tworzenie znacznie bardziej wiarygodnych prognoz meteorologicznych.
Do wyznaczenia pola wiatru i innych parametrów meteorologicznych wykorzystuje się
modele diagnostyczne pozwalające wyznaczać przestrzennie zróżnicowane stacjonarne pola
meteorologiczne na podstawie pomiarów z sieci meteorologicznych. Do przewidywania przyszłych

zmian pogody stosuje się modele prognostyczne, w których korzysta się z dwuwymiarowych
lub trójwymiarowych numerycznych rozwiązań równań opisujących procesy atmosferyczne.
Modele takie dostarczają zmiennych w czasie i przestrzeni pól wiatru, turbulencji i innych
wielkości meteorologicznych w dowolnych warunkach terenowych. W modelach numerycznych
pola meteorologiczne są opisywane w sposób dyskretny w węzłach siatki numerycznej. Odległość
w poziomie pomiędzy sąsiednimi węzłami definiuje poziomą rozdzielczość modelu. Im jest ona
mniejsza, tym rozdzielczość jest lepsza i więcej szczegółów może być uwzględnionych w modelu.
Często stosuje się rozwiązanie polegające na zagnieżdżaniu modeli. Model globalny liczony
jest z niezbyt dużą rozdzielczością (dużym krokiem siatki), a model obejmujący mniejszy obszar
liczony jest z większą rozdzielczością (model regionalny). Kolejne modele (lokalne) obliczane są
dla jeszcze mniejszych obszarów i z jeszcze większą rozdzielczością od poprzedniego. Każdy
z modeli o dokładniejszej skali otrzymuje dla swoich wartości brzegowych atmosferyczne zmienne
stanu z modelu o większej skali.
Modele globalne
Pierwszy globalny model atmosfery uruchomiono w 1966 roku w Waszyngtonie. Miał on
rozdzielczość siatki obliczeniowej 300 kilometrów i sześć poziomów pionowych. W ciągu ostatnich
15 lat obserwowane jest gwałtowne zwiększenie jakości i ilości danych ze zdalnych obserwacji
(satelity, samoloty, automatyczne stacje) oraz mocy obliczeniowych komputerów. Radiosondy
i satelity pełnią podstawową funkcję dostarczając informacji również z niedostępnych dotąd
górnych części atmosfery, modele atmosferyczne zyskały nową jakość dzięki zwiększeniu zasięgu
pionowego.
Obecnie na świecie działała już wiele modeli globalnych o znacznie większych
rozdzielczościach (Tabela 8.1). Szczególnie popularnym jest model GFS ze względu na darmowe
udostępnienie cyfrowych prognoz. System ten działa w NOAA i dostarcza długich prognoz od 7,5
dnia w większej rozdzielczości 0,5° (ok. 50 km) do 16 dni w rozdzielczości zredukowanej do 1°
(ok. 100 km). Innym popularnym, zwłaszcza w Europie systemem prognoz meteorologicznych,
realizowanym przez międzynarodową organizację zajmującą się prognozą pogody Europejskie
Centrum Prognoz Średnioterminowych jest model ECMWF. Prognozy pogody z ECMWF mają
prawdopodobnie najlepszą sprawdzalność w stosunku do innych modeli numerycznych
na świecie. Jednak prognozy tego modelu nie są ogólnodostępne, a ograniczone do członków tej
organizacji. Polska nie jest jej członkiem i dlatego dostępność danych z tego modelu jest
ograniczona. Członkami ECMWF są następujące kraje europejskie: Austria, Belgia, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia,
Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, a członkami
stowarzyszonymi są: Chorwacja, Czechy, Islandia, Węgry, Rumunia, Słowenia, Serbia
i Czarnogóra.
Tabela 8.1 Najważniejsze globalne modele pogody
Akronim

Nazwa modelu

GFS

Global Forecast System,

ECMWF
GEM
NOGAPS

European
Centre
for
Medium-Range
Weather
Forecasts,
Global
Environmental
Multiscale Model,
Navy Operational Global
Atmospheric
Prediction
System

Rozdzielczość modelu
0,5°
1°

Długość prognozy(godz.)
180
384

0,25°

240

0,25°
2°

120
240

0,75°

144

99

Modele regionalne i lokalne

100

Modele globalne stosowane są w przypadku prognoz średnio i długoterminowych.
W przypadku prognoz krótkoterminowych (do 3 dni) wykorzystuje się najczęściej modele
regionalne lub lokalne. Modele takie wykorzystują modele globalne do przygotowania warunków
początkowych oraz warunków brzegowych modelowanego obszaru. Mają większe rozdzielczości,
jednak zwykle krótszy okres prognozy. W Polsce modelowaniem numerycznym pogody zajmują
się głównie ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego) oraz IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).
Pierwszy regionalny model numeryczny w Polsce - UMPL (Unified Model for Poland Area),
działał operacyjnie w ICM od maja 1997 roku, do września 2008. Była to mezoskalowa wersja
opracowanego w Wielkiej Brytanii i stosowanego przez Brytyjską Służbę Meteorologiczną modelu
prognostycznego Unified Model (UM) w wersji 4.5. Regionalne modele pogody działające w
Polsce przedstawiono w tabeli 8.2. Zastosowanie meteorologicznych modeli numerycznych
zostało docenione w trakcie powodzi w 1997 roku. Dzięki danym uzyskanym modelu UMPL, a
także niemieckiego (EM) oraz francuskiego (ALADIN) (obliczanego wówczas w Czechach)
przewidziano z dwudniowym wyprzedzeniem wystąpienie dwu fal opadów (6 lipca i 18 lipca).
Tabela 8.2 Regionalne modele pogody działające w Polsce
Akronim
UMPL (v 4.5)
COAMPS
UM (v 6.1)
Aladin
COSMO-LM

Nazwa modelu
Unified Model for Poland Area
The
Coupled
Ocean
/
Atmosphere
Mesoscale
Prediction System
Unified Model
ALADIN-MM5-CALMETCALPUFF system
Consortium for Small-scale
Modeling

Rozdzielczość modelu
17 km

Długość prognozy(godz.)
60

13 km

84

4 km

48

13,5 km

48

14

78

COAMPS, to kolejny model uruchomiony w 2001 roku i wdrożony do operacyjnej pracy
w ICM, który miał zastąpić wycofywany model UMPL. COAMPS jest mezoskalowym,
niehydrostatycznym, sprzężonym modelem oceanu i atmosfery opracowanym i rozwijanym przez
Laboratoria Badawcze Marynarki Wojennej USA (Naval Reseach Laboratory). Jest on
wykorzystywany przez amerykańską marynarkę wojenną, jako źródło krótkoterminowych prognoz
numerycznych pogody w różnych rejonach świata. Aplikacja modelu stosowana w ICM pozwala
na stosunkowo długi okres prognozy (84 godz.) przy rozdzielczości ok. 13 km. Model COAMPS
uruchomiono także w Centrum Geomatyki Stosowanej (CGC) Wojskowej Akademii Technicznej,
gdzie wykorzystywany jest do prowadzenia badań z zakresu analizy pól refrakcji atmosferycznej
i zabezpieczenia hydrometeorologicznego różnych rodzajów wojsk.
W roku 2008 uruchomiono w ICM kolejną wersję modelu UM v. 6.1. Model działa
w stosunkowo dużej rozdzielczości (4 km), i obejmuje obszar Polski oraz Bałtyku (Rys. 8.1).
model ten daje bardzo wiarygodne prognozy na okres do 48 godz.
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Rys. 8.1 Obszar objęty modelem UM v 6.1 w ICM
W 2002 roku zainstalowany został w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (IMGW) najszybszy w Polsce (w tamtym czasie), 100-procesorowy superkomputer
SGI Origin 3800. Umożliwiło to uruchomienie dwóch numerycznych modeli meteorologicznych.
Pierwszy z nich to niehydrostatyczny, mezoskalowy model meteorologiczny COSMO, będący
adaptacją dla obszaru Polski modelu LM/DWD (niem. Lokal Modell-Deutscher WetterDienst –
model lokalny Niemieckiej Służby Meteorologicznej). Drugi – wdrożony w IMGW we współpracy
z francuską służbą Meteo-France – ALADIN. ALADIN powstał jako model hydrostatyczny,
ale aktualnie dostępna jest również wersja niehydrostatyczna.
Model falowania
Obecnie w Polsce działa operacyjnie tylko jeden model falowania dla obszaru Bałtyku WAM
(WAve
Model)
uruchomiony
w ICM.
Obliczenia
pierwotnie
wykonywane
były
z wykorzystaniem numerycznej prognozy pogody opartej na modelu UMPL, a od 2008 –
na wynikach modelu COAMPS (http://new.meteo.pl/). Rozdzielczość modelu wynosi ok. 16,7 km.
Wyniki modelu były poddane walidacji między innymi na stacji Lubiatowo oraz na Zatoce
Pomorskiej osiągając dużą zgodność z obserwacjami. Serwis ICM pozwala na wizualizację takich
parametrów jak: wysokość fali znacznej, średni kierunek fali, średni okres fali i okres piku widma
(Rys. 8.2)
W Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego trwają prace nad zintegrowaniem
modelu prądowego i falowego w ramach projektu PROZA. Zgodnie z założeniami projektowymi
informacja meteorologiczna będzie dostarczana do systemu przez ICM. Warunki
hydrodynamiczne w bliższym i dalszym otoczeniu portu będą modelowane na dedykowanym
serwerze przy pomocy opracowanych i działających w IOUG zagnieżdżonych modeli falowania
wiatrowego WAM, w skali regionalnej (Bałtyk i Bałtyk południowy) i SWAN, w skali lokalnej
(Zatoka Gdańska i bezpośrednie otoczenie portu).
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Rys. 8.2 Przykładowy rozkład wysokość fali znacznej i średniego kierunku fali w Bałtyku na
podstawie modelu WAM obliczanego w ICM (http://new.meteo.pl/)

Modele hydrodynamiczne
Pierwsze trójwymiarowe modele prognostyczne, tzn. takie, które poprzez całkowanie
równań hydrodynamicznych w czasie pozwalały obliczyć ewolucje pola gęstości, opracowali
Bryan (1969) i Cox (1970). Zbudowany przez nich model rozwiązywał równania ruchu
w przybliżaniu Boussinesqa, równanie ciągłości, a także proste równanie stanu wody morskiej.
Pozwalał także uwzględnić procesy termodynamiczne, związane z wymianą ciepła
przez powierzchnię wody. Model pozwalał uwzględnić realną linię brzegową oraz topografię dna.
Dzięki podzieleniu akwenu na poziome warstwy umożliwiał trójwymiarowy opis prądów i pola
gęstości.
Pierwsze symulacje modelowe wykonano dla wyidealizowanego oceanu, następnie w skali
regionalnej, a wkrótce w skali globalnej. Na podstawie standardowego modelu Bryana-Coxa
powstało kilka innych modeli, rozwijanych do dzisiaj, między innymi: model Killwortha
uwzględniający powierzchnię swobodną, POP (ang. Parallel Ocean Program) oraz MOM
(ang. Modular Ocean Model).W latach osiemdziesiątych XX wieku powstał model POM
(ang. Princeton Ocean Model) zastosowany pierwotnie do badania oceanicznej cyrkulacji

przybrzeżnej. Zamiast poziomych warstw zastosowano w nim tzw. –transformację współrzędnej
pionowej, technikę wcześniej stosowaną w modelach atmosfery. Zamiast tradycyjnej
współrzędnej-z wprowadzono przeskalowaną współrzędną , której wartość wynosi 0 na
powierzchni i -1 przy dnie.
Rozwiązanie takie, powoduje, iż w każdym miejscu akwenu niezależnie od jego głębokości,
występuje taka sama liczb warstw. W rejonach płytszych są one cieńsze,
a w głębszych – grubsze (Rys. 8.3). Główną zaletą takiego rozwiązania jest lepsza aproksymacja
topografii dna. W modelach warstwowych „schodkowy” charakter dna powoduje zakłócenie
przepływów
w
warstwie
przyściennej.
W
modelach
stosujących
–transformację, dno jest odwzorowane w sposób gładki, co pozwala na lepsze przybliżenie
przepływów przydennych, a także upraszcza schematy obliczeniowe. Rozwiązanie takie
ma jednakże i wady związane z tym, iż poszczególne warstwy nie są poziome.
Występują problemy z wyznaczeniem poziomych gradientów ciśnienia, co w konsekwencji
prowadzi do błędów w obliczonych przepływach gradientowych. Nachylenie warstw względem
powierzchni geopotencjalnych skutkuje także trudnością z rozdzieleniem procesów poziomej
i pionowej dyfuzji. W rezultacie nachylenia poszczególnych warstw, dyfuzyjny transport poziomy
ma pewną składową pionową, co przy dłuższych symulacjach prowadzi do rozmywania
gradientów pionowych, gdyż współczynniki turbulentnej dyfuzji poziomej są wielokrotnie większe
niż pionowej. W celu zminimalizowania tego typu błędów stosuje się technikę polegającą
na odejmowaniu uśrednionego obszarowo rozkładu pionowego gęstości przed obliczeniem
gradientu gęstości.
δ=0
δ =-1

Rys. 8.3 Porównanie numerycznej siatki obliczeniowej dla modeli warstwowych (po lewej) i
stosujących -transformację
W ostatnim dwudziestoleciu modelowanie hydrodynamiczne przeszło z początkowej fazy
intensywnego rozwoju do fazy powszechnych zastosowań praktycznych. Opracowano
kilkadziesiąt modeli, które swe korzenie mają jednak w którymś z dwóch standardowych modeli,
tzn. Brayana-Coxa lub POM. Powstały także setki aplikacji tych modeli dla konkretnych celów
lub akwenów.
Warto wspomnieć wkład polskich badaczy do rozwoju modelowania hydrodynamicznego
Bałtyku. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku powstały pierwsze proste dwuwymiarowe
modele dla Bałtyku. W kolejnych dwóch dekadach rozwijane były intensywnie dwuwymiarowe
modele prądów wiatrowych oraz diagnostyczne modele prądów gradientowych wywołanych
nierównomiernym
rozkładem gęstości. Podsumowanie badań nad modelowaniem
hydrodynamicznym z tego okresu można znaleźć w książce Jankowskiego (1988).
Pierwsze próby zastosowania trójwymiarowych modeli hydrodynamicznych koncentrowały
się na Zatoce Gdańskiej. W kilka lat później powstał trójwymiarowy model M3D, pierwsza
dla Bałtyku wersja modelu POM, która obejmowała Bałtyk oraz obszar Zatoki Gdańskiej
z zagęszczoną siatką. W roku 1998, jako jeden z pierwszych dla Bałtyku, model M3D rozpoczął
pracę w trybie operacyjnym. Wkrótce pojawiły się kolejne aplikacje modelu POM. W kolejnych
latach model M3D zastosowany został jako podstawa modelu ekohydrodynamicznego, do badań
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nad występowaniem zjawiska upwellingu w Bałtyku, do prognozowania hydrodynamicznego
w estuarium Odry oraz do długookresowej symulacji warunków hydrodynamicznych w Bałtyku.
Operacyjnym modelowaniem hydrodynamicznym w Morzu Bałtyckim zajmuje się szereg
służb i instytutów naukowych, a w poszczególnych krajach używa się różnych modeli. W Polsce
stosuje się głównie dwa modele: HIROMB obliczany w Szwecji oraz model M3D działający
w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Model HIROMB
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Model HIROMB powstał we współpracy BSH (niem. Bundesamt für Seeschiffahrt und
Hydrographie) z Hamburga i SMHI (ang. Swedish Meteorological and Hydrological Institute)
z Norrköping, które w 1994 roku nawiązały współpracę, a w sierpniu 1995 podpisały oficjalne
porozumienie. Model HIROMB bazuje na zmodyfikowanym hydrodynamicznym modelu
operacyjnym BSH oraz modelu meteorologicznym HIRLAM, i jest liczony w trybie operacyjnym
od drugiej połowy 1995 roku z krótkimi przerwami na usunięcie zdarzających się niestabilności.
HIROMB jest trójwymiarowym, baroklinowym (tj. uwzględniającym niejednorodność gęstości
wody) modelem hydrodynamicznym wysokiej rozdzielczości obejmującym Bałtyk oraz Morze
Północne, stworzonym do codziennego użytku w służbie operacyjnych prognoz morskich.
Operacyjne prognozy w modelu HIROMB wyznaczane są w SMHI (Szwecja) od 1995 r.,
początkowo z wyprzedzeniem 24 godzin, obecnie zaś 48 godzin. Obecnie prognozy modelu
liczone są 2 razy na dobę z wyprzedzeniem do 48 godzin. Do uruchamiania obliczeń modelu
wykorzystywane są informacje uzyskiwane z kilku modeli atmosferycznych i hydrologicznych
liczonych również w SMHI:
 mezoskalowego modelu atmosfery HIRLAM, dostarczającego wejściowe dane pól
ciśnienia, wiatru, temperatury powietrza, wilgotności i zachmurzenia;
 modelu hydrologicznego HBV dostarczającego wejściowe dane o wielkości dopływu wód
rzecznych z 73 największych rzek z obszaru zlewni Morza Bałtyckiego;
 modelu falowania wiatrowego HYPNE wyznaczającego wielkości naprężeń odfalowych;
 modelu wezbrań sztormowych północno-wschodniego Atlantyku określającego warunki
brzegowe na otwartych granicach modelu HIROMB.
Obecnie z modelu HIROMB dostępne są wyniki prognoz dla siatek o krokach odpowiednio
12, 3 i 1 mil morskich. W kierunku pionowym łączna liczba warstw w modelu wynosi 26.
W polskim obszarze Bałtyku największe znaczenie praktyczne mają informacje pochodzące
z obliczeń na siatce o kroku 1 i 3 NM. W kierunku pionowym łączna liczba warstw modelu wynosi
26, natomiast w polskim obszarze, ze względu na głębokości morza niewiele przekraczające 100
m, jest ich 13.
Z obliczeń modelu HIROMB otrzymujemy wartości następujących parametrów w toni wodnej
i na powierzchni morza odpowiednio dla każdego węzła jego siatki:
 temperaturę i zasolenie wody;
 rzędną (wysokość) powierzchni morza;
 parametry zlodzenia (grubość i zwartość pokrywy lodowej oraz składowe dryfu lodu);
 składowe wektora prędkości prądu w płaszczyźnie horyzontalnej (składowa
równoleżnikowa przesunięta o pół kroku siatki na wschód, składowa południkowa
przesunięta o pół kroku siatki na południe w stosunku do wyznaczanych skalarów).
Model M3D
W latach 1995–1997 na bazie modelu POM powstał w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego
trójwymiarowy
model
hydrodynamiczny
(M3D)
Zatoki
Gdańskiej
i Morza Bałtyckiego. Został uruchomiony operacyjnie w roku 1999 najpierw dla Bałtyku
i Zatoki Gdańskiej, następnie dla Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego.

Hydrodynamiczny model M3D wykorzystano jako bazę do budowy trójwymiarowego modelu
Produkcji i Destrukcji Materii Organicznej (ProDeMo) Zatoki Gdańskiej. Pierwsza pełna wersja
modelu ProDeMo opisywała 15 zmiennych stanu i umożliwiała symulacje czasowoprzestrzennych rozkładów: stężeń substancji biogenicznych, tlenu, biomasy dwóch grup
fitoplanktonu oraz zooplanktonu, oraz węgla organicznego. Model obejmował także prosty
submodel wymiany substancji biogenicznych z osadem. Model ProDeMo zastosowano między
innymi do badania produktywności upwellingów w Bałtyku. W roku 2003 w ramach V Programu
Ramowego Unii Europejskiej EUROCAT opracowana została druga, zmodyfikowana wersja
modelu ProDeMo II. Pozwoliła ona na modelowanie aż pięciu grup fitoplanktonu (dwie grupy
okrzemek, bruzdnice, sinice i grupa obejmująca wszystkie pozostałe gatunki fitoplanktonu),
uwzględniła asymilację azotu atmosferycznego przez sinice. Rozbudowano również model osadu
wydzielając w nim warstwę aktywną i bierną. W roku 2004 uruchomiono operacyjną wersję
modelu ProDeMo. Obliczone za pomocą modelu codzienne 60-godzinne prognozy warunków
hydrodynamicznych (temperatury wody, zasolenia, prądów i wahań powierzchni morza), stężeń
substancji biogenicznych, tlenu, produkcji pierwotnej i biomasy fitoplanktonu, prezentowane są
na stronie internetowej (http://model.ocean.univ.gda.pl/).
W ramach grantu HIPOCAS (VI Program Ramowy Unii Europejskiej) podjęto próbę
długookresowych symulacji prądów oraz wahań poziomu wody w Bałtyku (Jędrasik i in., 2008).
W latach 2007-2009 w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej ECOOP (European
COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system) nastąpiła znaczna rozbudowa
rozwijanych w IO UG modeli zwłaszcza w zakresie ich operacyjnego działania. Opracowano
model termodynamiki i dynamiki lodu morskiego współdziałający z modelem M3D. Uruchomiono
procedury asymilacji danych punktowych do modelu hydrodynamicznego (poziom morza,
temperatura, zasolenie), a także asymilacji rozkładów przestrzennych temperatury
powierzchniowej morza (SST) wyznaczanej na podstawie zdjęć satelitarnych.
Teoretyczne i numeryczne rozwiązanie modelu M3D oparto na modelu Blumberga
i Mellora (1987) POM (Princeton Ocean Model) wprowadzając do niego pewne modyfikacje
konieczne do zastosowania go na Morzu Bałtyckim. Model obejmuje obszar Morza Bałtyckiego
wraz z Cieśninami Duńskimi (Rys. 8..4), a pomiędzy Kattegatem i Skagerrakiem usytuowano
otwartą granicę, przez którą następuje wymiana wód z Morzem Północnym. Zastosowano tam
radiacyjny warunek brzegowy dla uśrednionych w pionie przepływów. Przyjęto średnie miesięczne
poziomy morza w Göteborgu oraz średnie miesięczne wartości pionowych profili dla zasolenia,
stężeń substancji biogenicznych i tlenu. Dla pozostałych zmiennych stanu modelu tj.
dla temperatury i biomasy fitoplanktonu założono brak gradientu w kierunku prostopadłym
do granicy, tzn. że wartości tych parametrów w wodach napływających do Bałtyku ze Skagerraku
przyjęto takie same jak obliczone na otwartej granicy.
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Rys. 8.4 Obszary modelowane w operacyjnej wersji modelu M3D: Bałtyk, Zatoka Gdańska i
Zatoka Pomorska oraz położenie otwartej granicy modelu
W dotychczasowej wersji operacyjnej modelu (http://model.ocean.univ.gda.pl/) obliczenia
przeprowadzane są równolegle dla trzech obszarów o różnych krokach przestrzennych: dla
Bałtyku – z krokiem 5 mil morskich, Zatoki Gdańskiej – z krokiem 1 mili morskiej oraz Zatoki
Pomorskiej wraz z Zalewem Szczecińskim do Polic – z krokiem 0,5 mili morskiej. Obliczenia
w omawianych obszarach odbywają się równolegle, a wymiana informacji na wspólnej granicy
odbywa się na każdym kroku czasowym. W pionie zastosowano podział na 18 warstw
o nieregularnej grubości. W celu lepszego odwzorowania powierzchniowej i przydennej warstwy
przyściennej zastosowano tam warstwy o mniejszej grubość niż pozostałe. Model uwzględnia
dopływy ze 168 największych rzek dopływających do Bałtyku. Średnie miesięczne dopływy

z okresu 1990-2000 opracowano na podstawie danych pochodzących z bazy danych NEST
(http://nest.su.se/nest/).
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Rys. 8.5 Batymetria użyta w modelu w różnych rozdzielczościach zagnieżdżonych
obszarów modelowanych w nowej wersji modelu M3D: Bałtyk, Zatoka Gdańska
i zachodnia część Zatoki Gdańskiej
W ramach budowy Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki
Gdańskiej zrealizowano prace rozwojowe, dzięki czemu znacznie zwiększona została
rozdzielczość modelu M3D. W roku 2011 opracowano i uruchomiono obliczenia dla obszaru
Zatoki Gdańskiej w siatce o rozdzielczości 0,5 mili morskiej (ok. 1 km) zagnieżdżonej
w siatce obliczeniowej o rozdzielczości 3 mile morskie (ok. 5,5 km) na obszarze całego Morza
Bałtyckiego. Ponadto w roku 2012 dokonano kolejnego zagnieżdżenia siatek obliczeniowych
(Rys. 8.5) i w tym przypadku dla zachodniej części Zatoki Gdańskiej rozdzielczość zwiększono aż
do 0,1 mili morskiej (ok. 185 m).

Standardy zapisu danych środowiskowych w systemie GIS
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Istotnym problemem związanym z integracją elementów Morskiego Sieciocentrycznego
Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej jest wybór odpowiednich formatów danych.
Poszczególne podsystemy zapisują dane we własnych formatach. Włączenie ich w jeden system
byłoby łatwiejsze, gdyby zapisywane były w jednym formacie. Jednakże specyfika
poszczególnych rodzajów informacji powoduje, iż nie jest to obecnie możliwe. Aktualnie,
w przypadku typowych danych kartograficznych, najczęściej stosuje się następujące formaty :
 GML (Geography Markup Language) dla wektorowych danych topograficznych,
 GeoTiff dla ortofotomapy cyfrowej i innych map rastrowych.
Poza tym, w różnych zastosowaniach wykorzystują formaty KML, SHP (ESRI shapefile)
i wiele innych. W przypadku danych hydrograficznych i nawigacyjnej mapy morskiej stosowane są
inne standardy, a proces przechodzenia z wersji papierowej nawigacyjnej mapy morskiej
do Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej ENC (Electronic Navigational Chart), jest stopniowy
i długotrwały co związane jest z wymogami bezpieczeństwa na morzu.
Elektroniczna Mapa Nawigacyjna (ENC) przewidziana jest dla Systemów Obrazowania
Elektronicznej Mapy i Informacji Nawigacyjnej ECDIS (Electronic Chart Display and Information
System), do prowadzenia nawigacji bez użycia mapy tradycyjnej papierowej, zgodnie
z Konwencją SOLAS. ENC jest opracowywana zgodnie z międzynarodowymi standardami IHO,
stanowiąc oryginalną, oficjalną bazę danych, standaryzowaną, co do zawartości, struktury
i formatu.
W przypadku nawigacyjnej mapy morskiej danych hydrograficznych wykorzystuje się
powszechnie uznane międzynarodowe standardy hydrograficznych danych cyfrowych. IHO
opracowała standardy techniczne związane z formatem danych ENC, specyfikacją zawartości
i zobrazowania, a także ochrony danych ENC (opisane w publikacjach: S-52,
S-57, S-63, wraz z załącznikami i dodatkami). Dla danych wektorowych wykorzystywany jest
obecnie standard IHO „Standard Wymiany Cyfrowych Danych Hydrograficznych –S-57” (ang. IHO
Transfer Standard for Digital Hydrographic Data – S-57).
NATO przyjęło standard S-57 jako bazę do budowy tzw. Dodatkowych Warstw Wojskowych
(AML), a zdobyte przy tworzeniu i wykorzystaniu S-57 doświadczenie wykorzystano
przy tworzeniu całej rodziny nowych standardów hydrograficznych S-100. Warstwy AML są
to zunifikowane, co do zakresu, cyfrowe produkty danych geoprzestrzennych, projektowane
dla spełnienia całości nienawigacyjnych wymagań potrzebnych dla zabezpieczenia działań sił
morskich. W koncepcji AML do wymiany danych gridowych wykorzystywane są formaty: GRIB
(ang. GRid in Binary) oraz NetCDF (ang. Network Common Data Form). GRIB jest formatem
Światowej
Organizacji
Meteorologicznej,
wykorzystywanym
do
wymiany
danych
meteorologicznych. Standard ten pozwala także na kompresję danych gridowych. NetCDF jest
natomiast powszechnie używanym formatem wymiany danych pochodzących z numerycznych
modeli oceanograficznych i meteorologicznych rozwijanym przez stowarzyszenie UCAR
(University Corporation for Atmospheric Research) skupiające 75 uniwersytetów związanych
z badaniami atmosfery.
Wybór formatu zapisu danych pochodzących z modeli numerycznych dla celów Morskiego
Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej musiał uwzględniać możliwości
przetwarzania takich danych w zastosowanym systemie GIS. Poszczególne modele zapisują
dane we własnych formatach binarnych, jednak w ostatnich latach pojawiły się pewne
uniwersalne formaty dla tego typu danych, umożliwiające zapisywanie przestrzennych,
dowiązanych geograficznie danych meteorologicznych i oceanograficznych. Najpopularniejszymi
aktualnie formatami tego typu są GRIB i NetCDF.
GRIB
jest
formatem
Światowej
Organizacji
Meteorologicznej,
powszechnie
wykorzystywanym do opisu i wymiany danych meteorologicznych (umożliwia również kompresję
danych). NetCDF jest natomiast powszechnie używanym formatem wymiany, między innymi,
danych oceanograficznych. Format NetCDF jest bardzo otwarty, przez co dane można zapisać

na wiele różnych sposobów, natomiast format GRIB jest formatem zamkniętym – ściśle
wyspecyfikowanym przez Światową Organizację Meteorologiczną. Wybór ewentualnego
wspólnego formatu musi również uwzględnić możliwości czytania takich danych w zastosowanym
systemie GIS.
Analizy zastosowanego systemu GIS (ArcGIS) wykazały, iż wielowymiarowe dane
przestrzenne mogą być z powodzeniem wprowadzane w postaci plików NetCDF. Natomiast pliki
GRIB nie są aktualnie obsługiwane. Ponadto przygotowywana obecnie nowa wersja NetCDF-5,
będzie bazowała na formacie GRIB-2, wykorzystując zalety tego standardu. Wobec tego wybrano
format NetCDF, jako właściwy do dostarczania informacji hydrologicznych i meteorologicznych
do Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej.
Format NetCDF
NetCDF to zestaw formatów danych, interfejsów programistycznych i bibliotek
programowych, które wspierają tworzenie, dostęp i współdzielenie plików zawierających dane
wielowymiarowe zorganizowane w tablice. Standard NetCDF powstał w UCAR
w ramach Unidata Program Center.
Pliki NetCDF mają charakter samoopisujący, co oznacza, że zawierają informacje (tzw.
metadane) o zapisanych w nich danych. Dzięki temu do poprawnego zinterpretowania
przechowywanych w nich danych nie są potrzebne żadne dodatkowe informacje. Metadane
zawierają informację o zapisanych parametrach (np. o jednostce miary, prawidłowym zakresie
danych, o sposobie kodowania braku danych itp.), o źródle danych, a także
o właściwościach geoprzestrzennych (liczba wymiarów tablic, rozdzielczość, projekcja itp.).
Standard NetCDF jest niezależny od architektury komputera, między innymi od sposobu
zapisu liczb zmiennoprzecinkowych. Pozwala on na bezpośredni dostęp do danych, co znaczy,
że dowolna część danych może być efektywnie czytana bez wcześniejszego przeczytania danych
poprzedzających. Możliwe jest też dopisywanie danych do istniejącego pliku bez zmiany jego
struktury (jedynie w jednym wymiarze). Istnieje możliwość zmiany struktury plików, a także
równoczesny dostęp do czytania i zapisu pliku.
W ramach formatu NetCDF, istnieją dwie podstawowe wersje - NetCDF 3 i NetCDF 4.
Format NetCDF-3 realizuje klasyczny model danych NetCDF, natomiast NetCDF-4 realizuje
zarówno klasyczne, jak i ulepszone modele danych. Możliwość wewnętrznej kompresji
oraz porcjowania danych (chunking) w NetCDF-4 powoduje przewagę nad NetCDF-3, zwłaszcza
w przypadku większych plików. Porcjowanie i wewnętrzna kompresja fragmentu danych
umożliwiają zwykle znacznie szybszy dostęp do zawartości pliku. Przy zapisie dużych zbiorów
danych pliki NetCDF-4 mogą być 2-10 razy mniejsze niż w przypadku takich samych danych
przechowywanych w formacie NetCDF-3. Mimo to NetCDF nie ma wydajności kompresji formatu
GRIB-2, który używa dynamicznego skalowania liczb zmiennoprzecinkowych do liczb całkowitych
i falkowej kompresji JPEG2000 do przechowywania liczb całkowitych. To powoduje, iż pliki GRIB2 mogą w pewnych wypadkach być 40 razy mniejsze niż NetCDF-3. Według aktualnych informacji
najnowsza wersja sztandaru NetCDF-5 ma być oparta na formacie GRIB-2, w celu zapewnienia
większej wydajności.
Format NetCDF jest formatem otwartym i można w nim zapisywać dane na wiele sposobów.
Powoduje to konieczność standaryzowania sposobu opisu danych, w szczególności
wprowadzania pewnych konwencji tworzenia metadanych.
Ważną cechą standardu NetCDF jest dostępność bibliotek programistycznych dla wielu
systemów operacyjnych, takich jak:
 AIX;
 HPUX;
 IRIX, IRIX64;
 Linux;
 MacOS X;
 Solaris;
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 Windows.
Plik NetCDF składa się z:
 nagłówka (ang. header), w którym zapisane się metadane, czyli informacje o:
- wymiarach;
- atrybutach;
- zmiennych;
 sekcji danych, która zawiera właściwe dane zestawione w formie tablic wielowymiarowych.
Informacja o wymiarach, atrybutach i zmiennych powinna być zapisana w konwencji
atrybutów opracowanej przez Unidata – Attribute Convention for Dataset Discovery (ACDD).
Zapewnia to możliwość czytania plików przez liczne programy służące do wizualizacji lub
przetwarzania informacji geoprzestrzennych. Konwencja określa sposób definiowania osi
(określania nazw, kierunków, itp.). Przykładowe informacje o wymiarach danych zawartych w pliku
NetCDF przedstawiono na rys. 8.6. Plik zawiera dwuwymiarowe pola o rozmiarze 209 na 247. Oś
„x” jest zdefiniowana na wschód, a oś „y” – na północ, obie są we współrzędnych geograficznych.
Oś „z” jest natomiast zdefiniowana w dół (jednostka – metr), a pola występują tylko na jednej
głębokości. Dodatkowo występuje oś czasu „t”, której jednostką jest godzina (liczona od początku
2011 roku w czasie UTC)

Rys. 8.6 Przykładowe metadane pliku NetCDF zawierające informację o wymiarach danych
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Rys. 8.7 Przykładowe metadane pliku NetCDF zawierające informację atrybutach
Metadane o atrybutach (Rys. 8.7) zawierają standardowo szereg istotnych informacji
o pochodzeniu danych, o źródle danych, ich statusie, o autorach itp.. Pozwalają one ponadto
prawidłowo dowiązać geograficznie dane, wyskalować osi. Dla każdego parametru można
określić osobno typ danej numerycznej (liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba podwójnej
precyzji itp.) oraz wymiary, a także szereg atrybutów. Ważnym atrybutem jest nazwa standardowa
parametru „standard name”, która powinna być nadana zgodnie ze standardem CF (ang. Climate
and Forecast Metadata Convention). Także stosowane jednostki miar powinny być standardowe.
Ponadto atrybuty pozwalają zdefiniować zakres danych oraz specjalne wartości oznaczające brak
danych. W ostatniej części nagłówka (Rys. 8.8) zawarte są informacje o poszczególnych
zmiennych.
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Rys. 8.8 Przykładowe metadane pliku NetCDF zawierające informację o wybranej zmiennej
W celu zapewnienia możliwie szerokiej kompatybilności w ramach projektu Morski
Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej postanowiono stosować dla plików NetCDF
rekomendacje zawarte w konwencji atrybutów opracowanej przez Unidata - Attribute Convention
for Dataset Discovery (ACDD) oraz konwencji zapisu metadanych CF. Używanie powyższych
standardów pozwala na stosowanie wielu aplikacji do wizualizacji i analizy danych
przestrzennych. O popularności standardu świadczyć może duża liczba programów go
stosujących.
W plikach NetCDF można zapisywać parametry w dowolnych jednostkach. Konwencja CF
zaleca co prawda stosowanie tzw. jednostek kanonicznych, jednak należy pamiętać,
że w systemach GIS, wartości parametrów będą wyświetlane w takich jednostkach, w jakich
zostały zapisane. W wielu przypadkach stosowanie jednostek kanonicznych nie byłoby
więc wskazane. Np. temperatura wody i powietrza wyświetlana byłaby w kelwinach (K), a nie
w stopniach Celsjusza, natomiast ciśnienie atmosferyczne w paskalach (Pa) zamiast standardowo
używanych hektopaskali (hPa).
Integracja

modeli

dla

potrzeb

Morskiego

Sieciocentrycznego Systemu

Informacji

Geograficznej Zatoki Gdańskiej
Przeprowadzone analizy pokazały, iż istnieje szereg modeli numerycznych generujących
prognozy, które z powodzeniem można wykorzystać w ramach Morskiego Sieciocentrycznego
Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej. Wybór modeli uwzględniał, przede
wszystkim, ich rozdzielczość oraz wiarygodność prognoz, popartą publikacjami prezentującymi
walidację modeli w odniesieniu do pomiarów środowiskowych. Ważnym elementem, który także

trzeba uwzględnić, jest dostępność i pewność otrzymywania numerycznych prognoz. Z tego
punktu widzenia należy w pierwszej kolejności rozważyć użycie modeli rozwijanych w polskich
instytucjach i działających operacyjnie od co najmniej kilku lat. Poniżej przedstawiono schemat
powiązań korespondujących ze sobą danych w Sieciocentryczne bazie, w tym danych
pochodzących z numerycznych modeli.
Model pogody
Duża rozdzielczość (ok. 4 km) i wiarygodność prognoz wskazuje na wybór modelu UM v. 6.1
działającego w ICM od 1997 roku (do 2008 roku w wersji 4.5), jako źródła informacji o stanie
i prognozie pogody (rys. 8.8). Dodatkowym źródłem informacji meteorologicznych mogą być
równie łatwo dostępne prognozy modeli COAMPS uruchomione także w ICM oraz GFS działający
w NOAA. Mają one co prawda mniejszą rozdzielczość jednak pozwalają na prognozy w dłuższych
okresach (GFS – aż do 16 dni).
Modelowe dane meteorologiczne powinny być dostarczane do Sieciocentrycznego Systemu
Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej w formacie NetCDF. W celu możliwości wizualizacji
i analizy takich danych w systemie GIS (ArcGIS v. 10), powinny być one zapisane w standardowy
sposób (Rys. 8.8) z uwzględnieniem konwencji ACDD oraz konwencji zapisu metadanych CF
(Tab. 8.3).
Tabela 8.3 Specyfikacja zmiennych dostarczanych z modeli pogody do
Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej
Nazwa parametru

Standardowa nazwa CF v. 18

Jednostka

temperatura powietrza

air_temperature

°C

prędkość wiatru
kierunek wiatru
ciśnienie
atmosferyczne
zachmurzenie

wind_speed
wind_from_direction

m s-1
°

air_pressure_at_sea_level

hPa

cloud_area_fraction

0-1

Zastosowanie standardu NetCDF do zapisu danych z numerycznych modeli pogody
umożliwia wprowadzenie informacji meteorologicznych, jako warstwy w systemach GIS. System
ArcGIS umożliwia symbolizację zarówno skalarnych parametrów (np. temperatura powietrza,
ciśnienie
atmosferyczne,
zachmurzenie)
jak
i
pól
wektorowych,
tj.
prędkość
i kierunek wiatru (Rys. 8.9). Informacje o pogodzie mogą być wizualizowane w połączeniu
z dowolnie wybranymi warstwami, np. ortofotomapa lub mapą nawigacyjną.
W pliku NetCDF mogą być zapisane wszystkie parametry meteorologiczne. Ponadto format
umożliwia zapisanie w jednym pliku serii czasowej. W przypadku danych z modeli pogody seria
czasowa powinna obejmować okres prognozy (dla danych z modelu UM 60 godz.).
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Temperatura powietrza
Value
10
8
6
4
2
0
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Wiatr_10m
(m/s)

 0.0 - 1.0

ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
Rys. 8.9 Wizualizacja pola wiatru i temperatury powietrza zapisanych w pliku NetCDF oraz
1.1 - 3.6

3.7 - 6.2

6.3 - 8.7

8.8 - 11.3

11.4 - 13.9

14.0 - 16.5

16.6 - 19.0

19.1 - 21.6

ortofotomapy w rejonie Zatoki Gdańskiej w systemie ArcGIS v. 10.
Modele hydrodynamiczne
Do niedawna jedynym modelem falowania obliczanym operacyjnie w Polsce był WAM
działający w ICM od 2002 roku. Jego niewielka rozdzielczość przestrzenna (ok. 16,7 km) nie jest
jednak wystarczająca dla takiego akwenu jak Zatka Gdańska. W trakcie trwania projektu został
uruchomiony
w
Instytucie
Oceanografii
Uniwersytetu
Gdańskiego
model
WAM
w rozdzielczości 2 mile morskie (ok. 3,7 km). Trwają także prace nad zagnieżdżonymi modelami
w skali regionalnej (Bałtyk i Bałtyk południowy) i w skali lokalnej (Zatoka Gdańska, Zatoka
Pomorska). Z tego powodu do zasilania Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji
Geograficznej
Zatoki
Gdańskiej
wybrano
model WAM
(Rys.
8.10)
działający
w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i rozwijany w ramach projektu PROZA
(http://proza.ocean.univ.gda.pl/).
Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi pole falowania wiatrowego jest wysokość
fali znacznej i średni kierunek fali (Rys. 8.10). Wysokość fali znacznej jest standardowym
parametrem statystycznym stosowanym w oceanografii fizycznej zamiast średniej wysokości fal.
Ponadto modele falowania pozwalają na wyznaczenie średniego okresu fal. Modele
hydrodynamiczne
(cyrkulacji)
pozwalają
na
prognozę
temperatury
i zasolenia wód, a także na wyznaczenie kierunku i prędkości prądów morskich. Parametry te
powinny być dostarczane dla charakterystyki obszarów na głębokościach standardowych: 0, 5,

10, 15, 20, 30, 40, 50 metrów. Ponadto modele hydrodynamiczne powinny dostarczać prognozy
poziomu morza.
W przypadku modeli hydrodynamicznych, oba stosowane w Polsce modele: HIROMB
i M3D mają podobną rozdzielczość i wiarygodność. Ze względu na łatwiejszą dostępność
wyników prognoz, optymalnym źródłem danych hydrodynamicznych dla Morskiego
Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej wydaje się być model M3D działający
od 1999 roku w IOUG. Dla potrzeb projektu została znacznie zwiększona jego rozdzielczość
do ok. 0,9 km dla całej Zatoki Gdańskiej, a dla części zachodniej, ważnej ze względu
na lokalizację portów, aż do ok. 185 m. Pozwoliło to na znacznie dokładniejsze prognozowania
pola prądów, poziomu morza, temperatury i zasolenia (Rys. 8.11).
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Rys. 8.10 Wizualizacja na mapie hybrydowej pola falowania w Zatoce Gdańskiej
obliczonego w rozdzielczości 3,7 km za pomocą modelu WAM na tle ortofotomapy
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Rys. 8.11 Porównanie prądów powierzchniowych w rejonie portu w Gdyni obliczonych
za pomocą modelu M3D w rozdzielczości 0.9 km (po lewej) i 185 m (po prawej) na tle
ortofotomapy
Podobnie, jak w przypadku danych pochodzących z numerycznych modeli pogody,
zastosowanie formatu danych NetCDF pozwala na zapisanie w pojedynczym pliku kilkudniowej
prognozy wielu parametrów na różnych głębokościach (Tab. 8.4). Dane takie mogą być w
systemach GIS automatycznie dowiązane geograficznie i nałożone jako dodatkowa warstwa na
inne mapy, np. na ortofotomapę lub morską elektroniczną mapę nawigacyjną (Rys. 8.12, 8.13).
Można ponadto wybrać głębokość oraz czas, dla którego ma być prezentowana mapa. System
ArcGIS v. 10 pozwala także na tworzenie animacji przedstawiających zmiany poszczególnych
parametrów w czasie (narzędzie Time Slaider). Właściwe interpretowanie czasu jest związane z
koniecznością stosowania standardowych metadanych (atrybutów i informacji o wymiarach
danych).
Tabela 8.4 Specyfikacja zmiennych w plikach NetCDF dostarczanych z modeli
hydrodynamicznych do Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki
Gdańskiej
Nazwa
parametru
wysokość fali
znacznej
średni
kierunek fali
średni
okres
fali
temperatura
wody
poziom morza
Zasolenie
prędkość
prądu
kierunek prądu

Głębokość (m)

Standardowa nazwa CF v. 18

Jednostka

-

sea_surface_wind_wave_significant_height

M

-

sea_surface_wind_wave_to_direction

°

-

sea_surface_wind_wave_period

S

0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50

sea_water_temperature

°C

0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50

sea_surface_height_above_sea_level
sea_water_salinity

M
‰

0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50

sea_water_speed

ms

0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50

direction_of_sea_water_velocity

°

-1

Modele numeryczne są w stanie generować szereg parametrów opisujących stan atmosfery
lub morza. Konieczny jest więc wybór pewnego zbioru parametrów, które należałoby uwzględnić
w Morskim Sieciocentrycznym Systemie Informacji Geograficznej. Zaproponowany zestaw
(tabela 8.5) obejmuje najważniejsze i najczęściej stosowane parametry, które mogą być
przydatne przy planowaniu działań operacyjnych w rejonach przybrzeżnych i na otwartych
wodach Zatoki Gdańskiej.
Tabela 8.5 Lista parametrów uwzględnienia w Sieciocentrycznym Systemie Informacji
Geograficznej Zatoki Gdańskiej
Nazwa parametru
temperatura powietrza
prędkość wiatru
kierunek wiatru
ciśnienie atmosferyczne
Zachmurzenie
wysokość fali znacznej
średni kierunek fali
temperatura wody
poziom morza
Zasolenie
prędkość prądu
kierunek prądu

głębokość lub wysokość
Długość
Model
nad powierzchnią morza (-)
prognozy
(instytucja)
(m)
(godz.)
-2
UM v. 6.1 (ICM) 60
- 10
UM v. 6.1 (ICM) 60
- 10
UM v. 6.1 (ICM) 60
0
UM v. 6.1 (ICM) 60
UM v. 6.1 (ICM) 60
WAM (IOUG)
84
WAM (IOUG)
84
0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
M3D (IOUG)
60
M3D (IOUG)
60
0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
M3D (IOUG)
60
0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
M3D (IOUG)
60
0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
M3D (IOUG)
60

Rozdzielczość
(km)
4
4
4
4
4
3,7
3,7
0,9 - 0,18
0,9 - 0,18
0,9 - 0,18
0,9 - 0,18
0,9 - 0,18
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Rys. 8.12 Prądy powierzchniowe w rejonie Zatoki Gdańskiej zapisane w pliku NetCDF
nałożone jako dodatkowa warstwa na mapę ENC w systemie ArcGIS v. 10
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Rys. 8.13 Prądy powierzchniowe zapisane w pliku NetCDF nałożone jako dodatkowa
warstwa na ortofotomapę w rejonie Zatoki Gdańskiej w systemie ArcGIS v. 10
W ramach budowy Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej
konieczne było zintegrowanie poszczególnych elementów. Platformą integrującą wszystkie
podsystemy jest System Informacji Geograficznej (GIS), który pozwala łączyć dane cyfrowe
zapisane w różnych standardach i odwzorowaniach (Rys. 8.14). Możliwość nakładania
na wspólną mapę poszczególnych warstw, ich włączania i wyłączania, gdy nie są potrzebne,

znacznie ułatwia planowanie i koordynację działań operacyjnych. Ważną cechą systemu jest
możliwość wizualizacji sytuacji zmiennej w czasie. Warunki meteorologiczne i hydrologiczne
zmieniają się szybko w czasie. Planowanie użycia małych jednostek, nurków wymaga znajomości
prognoz pogody i stanów morza. System pozwala także na lokalizowanie w czasie rzeczywistym
pozycji poszczególnych jednostek biorących udział w akcji. Informacje zbierane w ramach
systemu są zgromadzone na serwerze w formie geobazy. Dzięki temu informacje mogą być
przekazywane poprzez sieć komputerową w dowolne miejsce, także na urządzenia mobilne,
dostarczając aktualne obrazy sytuacji dowódcom. Sieciocentryczna budowa systemu umożliwia
także wykonywanie analiz przez specjalistów w zakresie GIS w centrach kryzysowych,
a wytworzone analizy (np. widzialności) mogą być przesyłane do odbiorców jako dodatkowa
warstwa mapy.

120

Rys. 8.14
Mapa hybrydowa w systemie ArcGIS v. 10 z widocznym polem prądów
powierzchniowych nałożonych jako dodatkowa warstwa na ortofotomapę i elektroniczną
mapę nawigacyjną
Zastosowanie formatu NetCDF oraz odpowiednich konwencji zapisu metadanych pozwoliło
wprowadzać do Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej informacje
geoprzestrzenne
pochodzące
z
numerycznych
modeli
pogody,
falowania
i hydrodynamicznych. Stosowanie odpowiednich konwencji zapisu metadanych gwarantuje łatwą
wizualizację i możliwość analizy w systemie GIS.

Rozdział 9
Program ochrony ludności i środowiska naturalnego Zatoki Gdańskiej
W miarę zwiększania się zanieczyszczenia morza, rozszerza się zakres środków
zapobiegawczych podejmowanych przez społeczność międzynarodową w celu zmniejszenia jego
ujemnych skutków. Najważniejszą rolę spełniają w tym względzie międzynarodowe, wielostronne
konwencje ponieważ obejmują one swym zasięgiem wszystkie obszary. Do najważniejszych
konwencji międzynarodowych dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniu mórz należą
następujące akty prawne:
 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza olejami. Konwencja
Londyńska, 1954 r.;
 Międzynarodowa konwencja dotycząca interwencji na pełnym morzu w razie
zanieczyszczenia olejami, 1969 r. (Dz. U. z dnia 18 listopada 1976r.);
 Konwencja o ustanowieniu międzynarodowego funduszu odszkodowawczego za szkody
spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971 r.;
 Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez zatapianie odpadów
i innych substancji, z dnia 29.12.1972 r. ( Dz. U. z 1984r. Nr 11 poz. 46);
 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
wszystkich typów i platform wiertniczych, 1973 r., zmieniona 17.02.1978r. (Dz. U. z 1987r.
Nr.17 poz.101).
Do ważniejszych porozumień regionalnych należą:
 Porozumienie o współpracy w zapobieganiu zanieczyszczeniom olejami Morza
Północnego, 1969 r.;
 Porozumienie między Danią, Finlandią, Norwegią i Szwecją o współpracy w zakresie
sposobów postępowania z zanieczyszczeniami morza olejami, 1971r.;
 Konwencja o zapobieganiu morza ze źródeł lądowych, 1974r.;
 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona
w Helsinkach dnia 22.03.1974 r. (Dz. U. z 1980r. Nr 18, poz. 64), zwanej dalej „
Konwencją Helsińską”;
 Konwencja o ochronie Morza śródziemnego przed zanieczyszczeniami,1976 r..
Spośród w/w konwencji tylko trzy dotyczą bezpośrednio zagadnień związanych z ochroną
środowiska podczas eksploatacji statków. Do tych konwencji należą:
- Konwencja MARPOL;
- Konwencja Helsińską (Bałtycka);
- Konwencja o zatapianiu.
Konwencja MARPOL weszła w życie 02.10.1973 r. Jest ona podstawowym aktem prawnym
regulującym w skali światowej problem walki z zanieczyszczeniami mórz przez statki. Zawiera
normy prawne, jak i techniczne, których wprowadzenie w życie niesie za sobą konieczność
dokonania kosztownych zmian w konstrukcji statków. Przede wszystkim mowa
tu o zbiornikowcach i chemikaliowcach, również wprowadzenie nowych urządzeń (nowych
generacji odolejaczy, oczyszczalni ścieków, spalarek), a także inwestycji portowych polegających
na wybudowaniu urządzeń do odbioru ze statków wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i ich
neutralizacji.
Zbiornikowce olejowe są źródłem największego zanieczyszczania mórz olejami, dlatego też
zwrócono szczególna uwagę na ten rodzaj statków. Zbiornikowce dzielimy na dwie grupy:
ropowce i produktowce. Ropowce służą do przewozu surowej ropy, natomiast produktowce
budowane są z myślą o maksymalnej elastyczności eksploatacyjnej, mającej na celu
wykorzystanie zdolności przewozowej statku. Duża liczba stosunkowo niedużych zbiorników,
pozwala na równoczesny przewóz różnorodnych ładunków.
Konwencja ta obejmuje wszystkie aspekty techniczne zanieczyszczeń ze statków,
z wyjątkiem zatapiania odpadów w morzu. Dotyczy to statków wszystkich typów, jak również
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platform wiertniczych. Nie dotyczy natomiast zanieczyszczeń będących następstwem badania
i eksploatacji zasobów mineralnych dna morskiego i jego podziemia. Należy zaznaczyć,
że międzynarodowa konwencja dotyczy wyłącznie wód międzynarodowych, nie obejmuje swoim
zasięgiem wód podległych jurysdykcji danego państwa (Wiewióra, 1998).
W myśl tej Konwencji Morze Bałtyckie jest „obszarem specjalnym”, do którego zabronione
jest usuwanie oleju, resztek olejowych (szlamów) oraz zaolejonej wody, z wyjątkiem zaolejonej
wody z siłowni oczyszczonej do stężenia poniżej 15 ppm35. Zatem, ropopochodne odpady
powinny być zatrzymywane na statku, przepompowywane do lądowej instalacji odbiorczej
lub mieszane z paliwem i spalane (Andrulewicz, 1994).
Konwencja Bałtycka / Konwencja Helsińska. Została podpisana 22.03.1974 r.
w Helsinkach, weszła w życie 3.03.1980 r. Polska ratyfikowała ją 8.11.1979 r. Stronami konwencji
były: Dania, Finlandia, NRD, Polska, RFN, Szwecja i Rosja. Obejmuje ona cały obszar Morza
Bałtyckiego. Konwencja poddaje kontroli wszystkie istniejące rodzaje zanieczyszczeń, tj.: przez
statki, na skutek zatapiania odpadów, ze źródeł lądowych, a także w następstwie badania
i eksploatacji dna morskiego i jego podziemia (Wiewióra, 1998).
Konwencja Helsińska zawiera 6 załączników. Pierwszy z nich dotyczy ochrony
przed substancjami niebezpiecznymi, takimi jak środki chemiczne do zwalczania chwastów,
szkodników, ochrony roślin. Drugi dotyczy ochrony przed substancjami i materiałami szkodliwymi
takimi, jak metale ciężkie, fosfor, fenole, kwas ftalowy, cyjanki, węglowodory halogenowe,
węglowodory aromatyczne, materiały radioaktywne, ropopochodne, substancje wpływające
na smak, kolor i zapach wody itp. W trzecim poruszane są zagadnienia dotyczące ochrony przed
zanieczyszczeniami pochodzącymi z lądu takimi, jak ścieki komunalne, odpadowe wody
z przemysłu i elektrowni itp. Czwarty z załączników dotyczy zapobieganiu zanieczyszczaniu
ze statków i opiera się w znacznej części na postanowieniach Konwencji MARPOL 73/78,
zaostrzając wymagania w sprawie ochrony przed zanieczyszczeniem ściekami oraz ograniczając
możliwość spalania odpadów. W piątym odniesiono się do zagadnień związanych z zatapianiem
odpadów i innych substancji. Szósty określa zagadnienie zasady współpracy przy zwalczaniu
zanieczyszczeń morza (Gęstwicki, 2001).
Organem wykonawczym Konwencji Helsińskiej jest Komisja Helsińska (pełna nazwa –
Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego, w skrócie HELCOM).
Komitet Ochrony Środowiska (HELCOM MONAS) jest odpowiedzialny za:
 monitoring jakości wód morskich, organizmów i osadów;
 monitoring zanieczyszczeń powietrza;
 monitoring skażeń radioaktywnych;
 monitoring strefy brzegowej morza;
 jakość danych chemicznych i biologicznych oraz porównywalność metod badań;
 opracowanie wyników i wydanie okresowych ocen stanu środowiska;
 ochronę przyrody i bioróżnorodności.
Komitet Technologiczny (HELCOM LAND) jest odpowiedzialny za:
 ocenę ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych do Morza Bałtyckiego ze źródeł
lądowych punktowych i rozproszonych,
 wypracowanie rekomendacji dla redukcji ładunków zanieczyszczeń, w tym najbardziej
uciążliwych dla ekosystemu morskiego substancji biogennych, trwałych związków
organicznych, metali ciężkich i innych substancji toksycznych.
Zakres działań Komitetu morskiego (HELCOM MARITIME) obejmuje sprawy dotyczące:
 urządzeń do odbioru zanieczyszczeń powstających na statkach;
 zasad odprowadzania zanieczyszczeń przez statki do morza;
 zanieczyszczeń atmosferycznych emitowanych przez statki;
 bezpieczeństwa morskiego transportu.

35

ppm wskaźnik stężenia w jednostkach objętościowych (część na milion).

Komitet ds. zwalczania rozlewów (HELCOM RESPONSE) zajmuje się zwalczaniem
wycieków ropy i innych szkodliwych substancji. System zapobiegania tym rozlewom polega na:
 wypracowaniu zasad bezpiecznego transportu morskiego substancji szkodliwych;
 monitorowaniu z powietrza ewentualnych rozlewów olejowych;
 poborze prób w przypadku rozlewu i ustaleniu sprawcy;
 prognozowaniu dryfu plam olejowych;
 zwalczaniu wycieków ropy w portach i na morzu.
Konwencja Helsińska opiera się na przepisach Konwencji MARPOL 1973/78. Zatem
statek, który spełnia wymagania Konwencji MARPOL w odniesieniu do obszarów specjalnych
spełnia wymagania Konwencji Helsińskiej (Wiewióra, 1998).
Konwencja o zatapianiu została sporządzona 29.12.1972r. w Londynie na konferencji
z udziałem 77 państw. Konwencja weszła w życie 30.08.1975r. Umawiające się strony
zobowiązały się, ze będą podejmowały indywidualnie, stosowne do swych naukowych,
technicznych i ekonomicznych możliwości, a także wspólnie, odpowiednie środki w celu
zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez zatapianie oraz będą uzgadniały swoje zasady
postępowania w tej dziedzinie (Andrulewicz, 1994). Jak pisze A. Wiewióra (1998) „zatapianie”
oznacza „każde rozmyślne usunięcie do morza odpadów lub innych substancji ze statków,
samolotów, platform lub innych urządzeń umieszczonych w morzu”. Zatapianie nie obejmuje
według A. Wiewióry:
 usuwania do morza odpadów lub innych substancji powstających lub wydobywających się
wskutek normalnej pracy statków, samolotów, platform i innych urządzeń umieszczonych
na morzu oraz ich wyposażenia, z wyjątkiem odpadów lub innych substancji
przewożonych lub przeładowanych na statkach, samolotach, platformach lub innych
urządzeniach umieszczonych na morzu, używanych do zatapiania tych substancji,
oraz z wyjątkiem odpadów pochodzących z obróbki takich odpadów lub innych substancji
na pokładzie tych statków, samolotów, platform lub urządzeń;
 umieszczania materiałów w innym celu niż zwykłe usuniecie, pod warunkiem, że takie
umieszczenie nie jest niezgodne z celami niniejszej konwencji;
 postanowienia tej konwencji nie dotyczą usuwania odpadów lub innych substancji, które
powstają bezpośrednio lub pośrednio w związku z badaniami naukowymi, eksploatacją
i przetwarzaniem na morzu zasobów mineralnych dna morskiego.
Na konferencji dyplomatycznej, która odbyła się 09.04.1992 r. w Finlandii przyjęto tzw. nową
Konwencję Helsińską (1992). Rozszerza ona zakres obowiązywania na wody wewnętrzne
(z zastrzeżeniem pełnej suwerenności państw – Stron) i na obszar zlewiska. Wprowadza ona
pojęcia Najlepszej Dostępnej Technologii i Najlepszej Praktyki Ekologicznej oraz zasadę ich
stosowania na obszarze całej zlewni Morza Bałtyckiego. Ponadto konwencja wprowadza potrzebę
stosowania tzw. Ocen Oddziaływania na Środowisko jako zasady przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych, obowiązek współpracy ze społeczeństwem poprzez udostępnianie danych
na temat stanu środowiska, zakaz spalania jako metody pozbywania się odpadów ze statków
na obszarze Morza Bałtyckiego oraz zapis dotyczący ochrony ekosystemów przybrzeżnych i ich
różnorodności gatunkowej.
Zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego na akwenach morskich
znajdujących się pod polską jurysdykcją zobligowano Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa
(ang. Serach and Rescue – SAR), która jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Została ona powołana do życia w dniu 1 stycznia
2002 roku z priorytetowym zadaniem poszukiwania i ratowania życia na morzu. W jej
dokumentach wewnętrznych rozwinięto m.in. programy ochrony ludności i środowiska naturalnego
Zatoki Gdańskiej. Podstawy prawne funkcjonowania Służby SAR stanowią:
 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. nr 109,
poz. 1156 - z późniejszymi zmianami);
 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.
U. z 1995 r. nr 47, poz. 243 - z późniejszymi zmianami);
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 157, poz 1845
- z późniejszymi zmianami);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz
uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1253
- z późniejszymi zmianami);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 2002 r. nr 239, poz. 2026 - z
późniejszymi zmianami);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia
nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U.
z 2001 r. nr 120, poz. 1282 z późniejszymi zmianami).
Bezpośrednio za przeciwdziałania zagrożeniom środowiska odpowiada Wydział Zwalczania
Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu. Do podstawowych zadań tego wydziału należą:
 usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropopochodnych (oleje)
i innych szkodliwych i niebezpiecznych substancji chemicznych powstałych
w wyniku katastrof morskich;
 poszukiwanie i wydobywanie zgubionych substancji szkodliwych i niebezpiecznych
w opakowaniach;
 awaryjne odładowywanie olejów i chemikaliów ze zbiornikowców;
 zapobieganie przedostawania się olejów i chemikaliów do środowiska morskiego
(likwidacja zagrożeń);
 organizacja i koordynowanie akcji zwalczania zagrożeń oraz zanieczyszczeń środowiska
morskiego;
 pozostawanie w gotowości do akcji 24 godziny na dobę.
Do zwalczania zanieczyszczeń olejowych służy specjalistyczny statek M/s „Czesław II” (rok
budowy 1988) wykonujący funkcję zwalczania rozlewów i usuwania zanieczyszczeń
na powierzchni morza oraz prowadzeniu prac nurkowych. Rejon działania statku „Czesław II” to
wody portowe i morskie do 20 Mm od wybrzeża. Oprócz ww. morska służba poszukiwania
i ratownictwa posiada specjalistyczny statek do zwalczania zanieczyszczeń M/s „Kapitan Poinc”
(rok budowy 1996). Jest to wielozadaniowy statek wykonujący funkcję zwalczania zanieczyszczeń
olejowych i chemicznych, gaszenie pożarów na statkach, ratownictwo morskie życia i mienia,
rozpoznawanie skażeń oraz lodołamanie. Statek „Kapitan Poinc” nie ma ograniczonych warunków
działania, jak również rejonu.
Na Morzu Bałtyckim dopuszcza się stosowanie następujących metod zwalczania rozlewów
olejowych: ograniczanie rozlewu, zbieranie rozlewu jak również transportowanie zebranej
mieszaniny do miejsca jej utylizacji.
Ograniczanie rozlewu zaporami ma na celu niedopuszczenie do jego rozprzestrzeniania się
oraz spadku grubości plamy olejowej utrudniających jego późniejsze zbieranie. Ma również
zapobiec zdryfowaniu plamy olejowej na brzeg lub strefę płytkowodną, gdzie jej zbieranie jest
trudniejsze niż z powierzchni wody na akwenie otwartym. Z powyższego wynika, że szybkość
ograniczenia rozlewu może być czynnikiem decydującym o powodzeniu akcji. Podstawowym
sprzętem do ograniczenia rozlewów są zapory.
Zbierani e rozlewu polega na usunięciu z powierzchni wody rozlanego oleju. Ze względu
na fakt, że olej w wyniku falowania ulega emulsyfikacji zwiększając objętość cieczy, jaka musi
zostać zebrana, i że pogorszenie warunków pogodowych może spowodować przerwanie akcji
zbierania, a nawet konieczność rozformowania zapór i uwolnienia ograniczonej wcześniej plamy,
także i ta część operacji musi być przeprowadzana sprawnie. W tym przypadku, do zbierania
rozlewu służą tzw. zbieracze.
Wyżej wymienione czynności nie są możliwe bez skutecznego rozeznania sytuacji
w zakresie rozprzestrzeniania się rozlewu substancji niebezpiecznej. W tym względzie potrzebne

jest narzędzie, które umożliwia z jednej strony absorbcję danych środowiskowych
(geograficznych, meteorologicznych i hydrologicznych) oraz wypracowywanie przy ich użyciu
prognoz rozprzestrzeniania się uwolnionych do morza substancji niebezpiecznych. Zgromadzone
dane umożliwiają również prognozy, co do potrzeby użycia nie tylko jednostek pływających, ale
również konieczności użycia sił na plażach.
Transport zebranej mieszaniny i jej przetłaczanie na inne jednostki ma na celu
umożliwienie ciągłego zbierania cieczy do zbiorników jednostki operującej zbieraczami.
Niezbędne więc jest szybkie określenie zapotrzebowania na pojemność zbiornikowców
do odbioru mieszaniny wodno-olejowej poprzez obserwację tempa napełniania posiadanych
zbiorników i efekty oczyszczania powierzchni wody oraz dostępne dane o wielkości wycieku
uwzględniając okoliczność, że objętość zebranej mieszaniny może pięciokrotnie przekroczyć
objętość rozlanego oleju36. Do transportowania zbieranej mieszaniny, służą wspomniane statki
„Czesław II” oraz „Kapitan Poinc”.
Ze względu na warunki Morza Bałtyckiego, bezwzględnie obowiązuje zakaz spalania
oraz zatapiania rozlanej ropy, natomiast dyspergowanie dopuszczalne jest tylko w przypadku
każdorazowego uzyskania zgody kompetentnych władz (w Polsce - dyrektora właściwego
terytorialnie urzędu morskiego). Z zebranych materiałów wynika, że wprowadzono w życie wiele
rozwiązań prawnych i technicznych, które mają za zadanie wzmocnienie kontroli nad eksploatacją
statków oraz zaimplementowano zabezpieczenia techniczne i formalne. Pomimo tych
zabezpieczeń ochrona środowiska Morza Bałtyckiego powinna być ciągle newralgicznym
problemem w polityce państwa nadbrzeżnego. Biorąc pod uwagę rosnące natężenie transportu
morskiego szczególnie w basenie Morza Bałtyckiego oraz mając na uwadze skalę zniszczeń
wywołanych przez katastrofy czy sytuację incydentalne np. awarie sprzętu, urządzeń
mechanicznych, jak również niewłaściwe i czasami nieodpowiedzialne zachowanie ludzi, należy
stwierdzić, iż jest to problem niezwykle poważny i siły jednego państwa, czy też regionu, nie są
w stanie zapewnić do końca skutecznych działań ochronnych.
Kluczowym zagadnieniem bezpieczeństwa morskiego jest stały i efektywny nadzór
nad przestrzeganiem
wymagań
przewidzianych
w
coraz
liczniejszych
przepisach.
Przyszłościowym rastrem informacyjnym w proponowanym systemie mogłaby być warstwa
dotycząca samych jednostek pływających dokonujących np. przewozu towaru niebezpiecznego.
Bezpieczeństwo żeglugi morskiej należy do podstawowych kompetencji administracji
morskiej. Ważnym elementem jest inspekcja statku, która bada przede wszystkim wymagania
w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia. Statek morski podlega
inspekcjom w zakresie, terminach i trybie określonym w umowach międzynarodowych
i przepisach ustawy. Każdy statek przed rozpoczęciem żeglugi lub po zmianie przynależności
z obcej na polską podlega inspekcji wstępnej. Poza tym statek podlega inspekcjom okresowym.
Armator i kapitan mają obowiązek zgłosić statek do inspekcji wstępnej i inspekcji okresowych.
Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych inspekcji zaszły istotne zmiany w kadłubie, urządzeniach
lub wyposażeniu statku, nie może być on użyty do żeglugi bez poddania go ponownej inspekcji37.
Organ inspekcyjny na podstawie wyników wydaje dokumenty bezpieczeństwa statku, przedłuża
ważność tych dokumentów, a także wydaje – zgodnie z odpowiednimi umowami
międzynarodowymi – międzynarodowe świadectwa potwierdzające spełnienie określonych
wymagań bezpieczeństwa.

36

Materiały udostępnione z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – Wydział Zwalczania Zagrożeń
i Zanieczyszczeń na Morzu ul. Hryniewieckiego 10 Gdynia. Na podstawie Krajowego Planu Zwalczania
Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego wydawnictwo Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa, Gdynia 2005.
37
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o bezpieczeństwie morskim. Dz. U. 2000, nr 109, poz 1156, (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2278
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055).
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Ustawa o bezpieczeństwie morskim wprowadziła zakres przedmiotowy inspekcji
bezpieczeństwa, mający na celu przestrzeganie wymagań w zakresie kwalifikacji i składu załogi
niezbędnego dla bezpieczeństwa morskiego. Inspekcja ta polega na sprawdzeniu czy członkowie
załogi zatrudnieni na statku mają wymagane dyplomy, świadectwa, zaświadczenia
albo zezwolenia oraz czy skład załogi jest zgodny z właściwym dokumentem bezpieczeństwa.
Organ inspekcyjny zobowiązany jest badać, czy respektowana jest również zasada specjalnego
oznaczania przesyłek ciężkich. Załadunek i przewóz morzem nieoznaczonych przesyłek tego typu
jest zabroniony. Obowiązek oznaczenia przesyłki ciąży na wysyłającym, a gdyby nie oznaczył on
odpowiednio przesyłki, organ inspekcyjny zarządzi oznaczenie masy przesyłki na koszt
wysyłającego. Ustawa określa także nadzór organów administracji morskiej nad pilotażem
morskim, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa morskiego.
Przewóz towarów niebezpiecznych statkami reguluje VII rozdział Konwencji SOLAS, poza
zbiornikowcami i innymi statkami o specjalnej konstrukcji lub całkowicie przebudowanymi. VII
rozdział Konwencji SOLAS, zawiera przepisy dotyczące klasyfikacji, pakowania, znakowania,
etykietowania, umieszczania, dokumentacji i składowania towarów niebezpiecznych. Zgodnie
z tym, rządy państw mają obowiązek przestrzegania Kodeksu IMDG oraz są zobowiązane
do wydawania poleceń na poziomie krajowym. Dotyczy on m.in. materiałów niebezpiecznych
przewożonych luzem (obejmuje dokumentacje i wymagania dla tych towarów jak również
zgłaszania incydentów z ich udziałem), budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone
gazy luzem zgodnie z Kodeksem IGC, budowy i wyposażenia statków przewożących
niebezpieczne chemikalia luzem zgodnie z Kodeksem IBC. Ostatnia część rozdziału zawiera
szczególne wymagania do przewozu na pokładach statków napromieniowanego paliwa
jądrowego, plutonu oraz odpadów w butlach o wysokim stopniu skażenia radioaktywnego zgodnie
z Kodeksem INF38.
Konwencji SOLAS podlegają statki powyżej 300 ton pojemności brutto, uprawiające żeglugę
międzynarodową oraz statki pasażerskie, a więc statki poza konwencyjne to: jachty, holowniki,
statki rybackie, itd. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r.
w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi
Konwencji SOLAS, (Dz. U. z dnia 21 maja 2003), określone zostały wymagania dotyczące
bezpieczeństwa przewozu morskiego towarów niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach
lub jako towary stałe luzem odnośnie39:
 opakowań towarów i ich oznakowania;
 postępowania na wypadek awarii;
 dokumentów bezpieczeństwa statku i dokumentów ładunkowych.
Przepisy powyższego rozporządzenia nie mają zastosowania do zapasów i wyposażenia
statków, jak i składowania towarów niebezpiecznych i obrotu nimi na terenie portu.
W rozporządzeniu określone zostały wymagania bezpieczeństwa w czasie przewozu morskiego
towarów niebezpiecznych, które dotyczą:
 umieszczania nalepek i znakowania towarów niebezpiecznych zgodnie z zasadami
określonymi w Prawidle 4 Rozdziału VII Konwencji SOLAS i Kodeksem IMDG;
 rozmieszczenia i mocowania towarów niebezpiecznych zgodnie z Kodeksem IMDG;
 opakowania towarów niebezpiecznych powinny spełniać wymagania Prawidła 3 Rozdziału
VII Konwencji SOLAS oraz Kodeksu IMDG;
 dokumenty bezpieczeństwa statku i dokumenty ładunkowe powinny spełniać wymagania
Prawidła 5 Rozdziału VII Konwencji SOLAS;
 przewóz towarów niebezpiecznych, niespełniających ściśle zaleceń Kodeksu IMDG,
jest możliwy wyłącznie za zgodą dyrektora Urzędu Morskiego;
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IMO, International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974,
http://www.imo.org/TCD/contents.asp?topic_id=257&doc_id=647#vii, 29.05.2009 r.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu
towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.).



zasady postępowania w sytuacji, gdy statek ulegnie wypadkowi, są określone w poradniku
postępowania wypadkowego, oraz poradniku pierwszej pomocy medycznej;
 jeśli wypadek z udziałem towarów niebezpiecznych stanowi zagrożenie dla innych
statków, środowiska naturalnego, kapitan statku jest zobowiązany powiadomić właściwy
Urząd Morski o szczegółach wypadku: miejscu i czasie wypadku, rodzaju awarii, sposobie
oczekiwanej pomocy.
Kolejnym przepisem obowiązującym w RP jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami
morskimi (Dz. U. z dnia 28 lutego 2003 r.).
Statki morskie przewożące ładunki masowe luzem obowiązane są spełniać40:
1) postanowienia rozdziału VI oraz rozdziału XII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie
życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61,
poz. 318 i 319), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o
bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.
U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177);
2) postanowienia prawidła II-2/19 Konwencji SOLAS - w stosunku do towarów niebezpiecznych,
określonych w prawidle VII/2 tej konwencji.
Na statku przewożącym stałe ładunki masowe luzem powinna znajdować się instrukcja
sporządzona w dwóch językach, polskim i angielskim lub innych. Instrukcja taka powinna
zawierać informacje niezbędne dla umożliwienia kapitanowi zapobiegania przeciążeniom
konstrukcji kadłuba. Powinny znaleźć się tam również informacje o stateczności statku, informacje
dotyczące sposobu balastowania statku podczas operacji przeładunkowych, dane dotyczące
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia na jednostkę powierzchni poszycia dna
wewnętrznego, dane dotyczące maksymalnego dopuszczalnego obciążenia ładowni, plan
załadunku i rozładunku zawierający niezbędne informacje pozwalające uniknąć przeciążenia
konstrukcji kadłuba podczas wykonywania operacji przeładunkowych, operacji balastowania oraz
podczas podróży, określenie maksymalnych dopuszczalnych wartości sił tnących i momentów
gnących działających na kadłub podczas załadunku, rozładunku i podróży, jeżeli dla danego
statku wymagane są obliczenia wytrzymałości oraz informacje dotyczące sposobu postępowania
w przypadku wystąpienia awarii na statku przewożącym masowe ładunki niebezpieczne.
Przed załadunkiem towaru na statek załadowca obowiązany jest dostarczyć na piśmie
kapitanowi statku lub jego przedstawicielowi odpowiednie informacje o ładunku, umożliwiające
podjęcie skutecznych środków ostrożności, niezbędnych dla właściwego rozmieszczenia
i przewozu ładunku. 25 czerwca 2003 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku
przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, dotyczące zgłaszania problemów
związanych z towarami niebezpiecznymi lub zanieczyszczającymi. Zgodnie z rozporządzeniem
armator statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, opuszczającego port
położony w polskich obszarach morskich, powinien przekazać informacje właściwemu dyrektorowi
urzędu morskiego lub za pośrednictwem agenta morskiego czy kapitana statku, przy użyciu
dostępnych elektronicznych środków przekazu lub innych środków technicznych. Jeżeli w chwili
opuszczenia portu znajdującego się poza Wspólnotą nie jest znana nazwa portu przeznaczenia
w jednym z państw członkowskich lub kotwicowisko znajdujące się na wodach terytorialnych
jednego z państw członkowskich, to informacje przekazuje się najpóźniej w chwili ustalenia trasy
podróży statku41.
Informacje o towarze powinny zawierać:
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu
ładunków masowych statkami morskimi (Dz. U. z dnia 28 lutego 2003 r.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub
zanieczyszczające, (Dz. U. z dnia 16 października 2008 r.)
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dane statku (nazwa, sygnał rozpoznawczy, przynależność państwowa, nr identyfikacyjny
IMO);
 nazwę portu, w którym ww. towary zostały załadowane na statek, nazwę portu
przeznaczenia i czas wyjścia z portu jak i czas przybycia statku do portu przeznaczenia;
 informacje o armatorze (siedziba, nazwa, adres, kontakt);
 stan załogi;
 informacje dotyczące ładunku towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczających;
 numer UN towaru (ONZ);
 klasę niebezpieczeństwa określoną według klasyfikacji przyjętej przez IMO w kodeksach
IMDG, IBC, IGC;
 klasę statku określoną przez IMO (Kodeks INF);
 kategorię szkodliwości substancji określoną według załącznika II i III do Konwencji
MARPOL;
 ilość towaru i jego lokalizację na statku, znak identyfikacji opakowań przenośnych;
 oświadczenie o zgodności opakowania i oznakowania towaru z wymogami Kodeksu
IMDG;
 informacje na temat bezpieczeństwa statku (dokumenty zgodne z wymogami Kodeksu
ISM oraz dokumenty wymagane przepisami Konwencji SOLAS i Konwencji MARPOL
1973/78).
Sprawę przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek
na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 kwiecień 2004 r.
Deklaracja taka powinna zawierać42:
 nazwę techniczną przewożonego towaru;
 numer identyfikacji towaru UN (Organizacji Narodów Zjednoczonych), jeżeli
istnieje;
 klasę szkodliwości towaru określoną według klasyfikacji przyjętej przez IMO
w Kodeksach: IMDG, IBC, IGC oraz w Załączniku II - Uzupełnienie I, II i III do
Konwencji MARPOL 1973/78;
 klasę statku określoną przez IMO według Kodeksu INF zgodnie z Prawidłem
VII/14.2, tam gdzie ma to zastosowanie;
 ilość towarów, a jeżeli towary te są przewożone w ładunkowych jednostkach
transportowych - znaki identyfikacyjne tych jednostek;
 adres podmiotu, pod którym można otrzymać bardziej szczegółowe informacje
o dostarczonym towarze.
Bardzo
ważnym
elementem
bezpieczeństwa
transportu
morskiego
towarów
niebezpiecznych jest program szkoleń dla marynarzy. W związku wejściem w życie ustawy z dnia
4 września 2008r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. Nr 171, poz. 1055), potrzebna była
zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów
szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr
173, poz. 1445).
W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie
kwalifikacji zawodowych marynarzy szkolenie z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych
przewiduje kilkanaście godzin wykładów i ćwiczeń43. W zakresie przedmiotu „Przewozy morskie” –
7 godzin odnośnie przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie z Kodeksami IMDG i BC.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji
przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub
zanieczyszczające, (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).
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Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie,
http://www.oszgm.pl/web/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=30, 3.05.2009 r.

W zakresie ładunków suchych masowych i towarów niebezpiecznych w opakowaniach wymóg
przeprowadzonego szkolenia wynosi 9 godzin.
Szkolenia te mają na celu poszerzenie wiedzy związanej z bezpiecznym przewozem
materiałów niebezpiecznych, znajomością podstaw prawnych zawartych w Konwencjach,
rozpoznawanie i identyfikacja materiałów niebezpiecznych, ocenę zagrożeń, jak i zasady
rozmieszczania i segregacji materiałów niebezpiecznych 44. Zmiana ta ma ujednolicić określenia
używane
w
programach
szkoleń
osób
związanych
z
ochroną
żeglugi
i portów morskich tj. oficera ochrony statku, oficera ochrony armatora oraz oficera ochrony obiektu
portowego.
Jak już wspomniano, zarządzanie bezpieczeństwem na akwenach morskich jest domeną
administracji morskiej państwa nadbrzeżnego. Polskie obszary morskie, które podlegają
jurysdykcji administracji morskiej obejmują obszar 32 202,57 kilometrów kwadratowych.
Zwiększający się rynek przewozów morskich postawił nowe wymagania w zakresie nadzoru
państwa nad tą gałęzią transportu. Polska jako państwo nadbrzeżne potrzebuje szerszej
informacji o ruchu statków, zwłaszcza na najbardziej uczęszczanych szlakach (zatoki Pomorska
i Gdańska), ale również o przewożonych ładunkach, szczególnie, gdy odbywa się przewóz
ładunków niebezpiecznych lub zanieczyszczających środowisko.
Dla nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu statków utworzono w obrębie urzędów morskich
w Szczecinie i Gdyni służby kontroli ruchu statków, czyli popularne VTS, a w Urzędzie Morskim
w Słupsku Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce. Funkcjonowanie
systemu VTS, jak i Centrum oparte jest na aktach prawa międzynarodowego, narodowego
i miejscowego. W Szczecinie radarowy system zarządzania i kontroli ruchu statków, wybudowany
przez niemiecką firmą STN Atlas Elektronik GmbH z Bremy, został oddany do użytku w styczniu
2000 roku. Siedem stacji radarowych oraz 11 stacji komunikacyjnych (w paśmie częstotliwości
UKF) i 3 kamery telewizyjne zapewniają pokrycie obserwacyjne dla obszaru działania tego VTS.
Ponad trzy lata później w maju 2003 r. został oddany do użytku system VTS Zatoka Gdańska,
wybudowany przez holenderską firmę HITT (ang. Holland Institute of Traffic Technology).
Wstępnie system czerpał dane z 5 stacji radarowych i namierników RDF. Informacje o statkach
znajdujących się na obszarze wód morskich podlegających polskiej administracji morskiej są
wykorzystywane do celów operacyjnych i statystycznych.
Utworzony w roku 2004 system PHICS (System Kontroli i Informacji o Portach (ang. Polish
Harbours Information & Control System) to ogólnopolski system elektronicznej wymiany
dokumentów związanych z realizacją funkcji nadzorczych i kontrolnych nad transportem morskim,
wykonywanych przez polską administrację morską. Pozwala on na elektroniczną wymianę
dokumentów. Użytkownikiem systemu jest Ministerstwo Infrastruktury, urzędy morskie, Służba
SAR, a także Służba Celna i Straż Graniczna. Całość systemu PHICS składa się z czterech
odrębnych tematycznie komponentów dotyczących sfer działania w zakresie:
 rejestracji pasażerów (PAS-REG ang. Passenger Registration);
 monitorowania ruchu morskiego statków w zakresie przewozów ładunków
niebezpiecznych (HAZMAT – ang. Hazardous Materialls);
 kontroli na obcych statkach przeprowadzanych w kraju (PSC – ang. Port Ship Controll);
 dokumentów kwalifikacyjnych i świadectw uprawniających do żeglugi (STCW).
Dane do systemu wprowadzane są przez urzędy morskie, armatorów, agentów i ośrodki
szkoleniowe. Istotne informacje zawarte w systemie dotyczą przewożonych ładunków
niebezpiecznych lub zanieczyszczających, czyli generalizując dotyczą ładunków określonych
w aneksach II i III do konwencji MARPOL i konwencji SOLAS (MARPOL 73/78, SOLAS, 2006).
Dane o takich ładunkach wprowadzane są przez agenta statku poprzez wypełnienie formularza
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U.
nr 44, poz. 355 z dnia 2009-03-19).
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systemowego FAL 7. Wymagania dotyczące obowiązku monitorowania przewozu tych ładunków
zawiera Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r.
System PHICS pozwala agentom na bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu
za pomocą Internetu zarówno dotyczących informacji o spodziewanym zawinięciu statku (ang.
prearrival), jak również na składanie - w myśl przepisów - wszystkich niezbędnych dokumentów
(formularze FAL) z możliwością dokonania korekt.
Kolejnym narzędziem monitoringu elementów bezpieczeństwa jest System Wymiany
Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi - SWIBŻ, który został stworzony i wdrożony w II połowie 2004
r. przez firmę Sprint Sp. z o.o. z Olsztyna dla Urzędu Morskiego w Gdyni. W następnych latach
2005-2006 udostępniony został pozostałym urzędom morskim. Jest to bezpośredni rezultat
wdrożenia postanowień Deklaracji Kopenhaskiej, przyjętych na nadzwyczajnym spotkaniu
ministrów państw basenu Morza Bałtyckiego w dniu 10 września 2001 r.
System ten pozwala na pełną kontrolę istniejącej sytuacji nawigacyjnej, co jest wynikiem
korzystania z elektronicznego zobrazowania połączonych elementów mapy morskiej, obrazu
radarowego oraz danych odebranych z AIS (ang. Automatic Identification System),
przy jednoczesnym wprowadzeniu informacji o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem
i ochroną żeglugi oraz wiadomości żeglarskich. Wygenerowane w ten sposób informacje są
przekazywane do wspomnianego systemu SSN (ang. SafeSeaNet). Określone i zaprogramowane
procedury systemowe znacznie wspomagają podjęcie właściwych działań w sytuacjach
kryzysowych.
Urząd Morski w Gdyni intensywnie testuje system przed jego dalszą rozbudową. Mówiąc
obrazowo, po ustawieniu kursora na obiekcie wyświetla się krótka informacja z podstawowymi
danymi o statku. Po dwukrotnym kliknięciu otrzymujemy formatkę z pełnymi informacjami
uzyskanymi z systemu AIS. Po wejściu w zakładkę dane z systemu VTS można porównać
z informacjami emitowanymi przez AIS oraz z innych źródeł. Jest to szczególnie ważne z punktu
widzenia zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi i monitoringu ruchu.
Reasumując SWIBŻ pełni funkcje:
 Systemu wspomagającego działania operacyjne w polskich obszarach morskich
w sytuacjach:
- kryzysowych i antyterrorystycznych w ramach Kodeksu ISPS Code
dla współdziałania z Centralnym Punktem Kontaktowym i Regionalnym Punktem
Kontaktowym oraz Oficerami Ochrony Portów i służbami operacyjnymi resortów
siłowych;
- alarmowych i kryzysowych w ramach współdziałania z lokalnymi Centrami
Zarządzania Kryzysowego wojewodów;
- prowadzenia akcji ratowania życia i mienia na morzu oraz zwalczania rozlewów;
- monitorowania ruchu statków oraz nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji,
eksploracji i badań w polskich obszarów morskich;
- realizacji Serwisu Morskiej Asysty dla statków potrzebujących asysty
lub schronienia.
 Systemu gromadzenia i przekazywania współużytkownikom krajowym i zagranicznym
szerokiego zakresu danych pochodzących z systemów monitorowania i nadzoru ruchu
statków oraz systemów rejestracji i przekazywania informacji;
 Systemu rejestracji ruchu i nadzoru nad ruchem statków w polskich obszarach
morskich, w tym rejestracji ruchu jednostek nie konwencyjnych na wejściu/wyjściu
w małych portach i przystaniach (kapitanaty i bosmanaty portów);
 Elementu Narodowego Systemu SafeSeaNet (NSSN-PL) - elektronicznego sytemu
wymiany monitorowania ruchu statków i wymiany informacji z Unią Europejską (ang.
European Maritime Safety Agency - EMSA);
 Wspomagania organizacji obrotu portowo - morskiego na rzecz przedsiębiorstw
związanych z gospodarką morską (w szczególności Wydziały Usług Żeglugowych,
Stacje Pilotów, Zarządy Portów Morskich);

W Morskim Oddziale Straży Granicznej (MOSG) eksploatowany jest od 2005 roku
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru (ZSRN) polskich obszarów morskich. Obejmuje
on swoim zasięgiem wschodni odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską
(Obwód Kaliningradzki). Jest on zintegrowany z istniejącymi systemami automatycznej
identyfikacji statków (AIS) oraz ze wspomnianym systemem SWIBŻ. System ZSRN umożliwia
objęcie stałym nadzorem radiolokacyjnym morza na wschodnim odcinku granicy polski
oraz morskich wód wewnętrznych na Zatoce Gdańskiej i na Zalewie Wiślanym45.
Następną bazą danych wykorzystywaną do celów monitoringu bezpieczeństwa żeglugi jest
SIRENA C, w którym zapisywane są wyniki inspekcji statków wykonywanych przez inspektorów
inspekcji państwa portu PSC. Inspekcja państwa portu jest umocowana w polskim prawie poprzez
zapisy Ustawy o bezpieczeństwie morskim i Ustawy o polskich obszarach morskich. Regulacje
unijne w tym zakresie zawiera Dyrektywa Rady 95/21 z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie
kontroli państwa portu.
Dla sprawnego funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen (ang. Schengen
Information System - SIS) uznano potrzebę wymiany informacji dodatkowych w formie
dwustronnej i wielostronnej między państwami. Stąd też każde państwo Schengen zobowiązane
jest posiadać tzw. Biuro SIRENE (ang. Supplementary Information Request at the National
Entries), którego zadaniem jest uzyskiwanie i przekazywanie danych uzupełniających do bazy
SIS.
Dyrektywa 2002/59/ WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system
monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG nakłada
obowiązek na państwa członkowskie wdrożenia i utrzymywania systemów wymiany informacji
pozyskanych w trakcie monitoringu statków. Do dnia 5 lutego 2007 r. państwa członkowskie
przedstawiły informację dla Komisji o zakresie wdrożenia tej dyrektywy. Szczegóły dotyczące
informacji, które powinny być uzyskane to informacje ogólne, informacje o ładunku oraz inne.
Informacje ogólne to:
a) dane statku (nazwa, sygnał rozpoznawczy, numer IMO lub numer MMSI);
b) port docelowy;
c) przewidywany czas przybycia do portu docelowego (ang. ETA) i szacunkowy czas wyjścia
z tego portu (ang. ETD);
d) łączna liczba osób na pokładzie.
Informacje o ładunku to:
e) właściwe nazwy techniczne towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczających, numery
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), jeżeli istnieją, klasa ładunków IMO zgodnie
z Kodeksami IMDG, IBC i IGC oraz, gdzie stosowane, klasę statku zgodnie z Kodeksem
INF;
f) ilość takich towarów i ich umiejscowienie na pokładzie oraz, jeżeli są one przewożone
w jednostkach transportujących towar innych niż zbiorniki, numer identyfikacyjny tych
jednostek;
g) potwierdzenie, że na pokładzie znajduje się spis, deklaracja ładunkowa lub właściwy plan
załadunku, zawierający szczegóły dotyczące przewożonych towarów niebezpiecznych lu
zanieczyszczających oraz ich rozmieszczenia na statku;
h) adres, pod jakim można uzyskać szczegółowe informacje o ładunku.
Inne informacje to: określenie statku, jego pozycja, port, z którego wypłynął, opis wypadku
oraz wszelkie inne istotne informacje określone w rezolucji A.851(20) IMO.
Trzeba jednakże stwierdzić, że w wielu krajach europejskich, podobnie jak w Polsce,
nie wdrożono w pełni Dyrektywy 2/59/WE. Istniejące w Polsce systemy (PHICS, SWIBŻ)
45

MOSG współpracuje też poprzez Międzynarodowe Centrum koordynacyjne (MCK – ang. NCK – National
Coordination Centre) ze wszystkimi krajami bałtyckimi w ramach tzw. Konferencji Współpracy Służb
Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (ang. Baltic Sea Region Border Cooperation
Conference - BSRBCC).
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nie pozwalają na przekazywanie pełnego zasobu informacji do utworzonej w celu harmonizacji
wymiany danych, międzynarodowej sieci informatycznej SafeSeaNet (SSN). Istotnym
mankamentem systemu PHICS jest również brak jakiejkolwiek bazy danych o statkach
pływających pod polską banderą. Wszystkie informacje są gromadzone w miejscach ich
tworzenia, a przekaz między zainteresowanymi podmiotami przybiera formę papierową. Istotnym
mankamentem systemu PHICS jest również brak jakiejkolwiek bazy danych o statkach
pływających pod polską banderą. Wszystkie informacje są gromadzone w miejscach ich
tworzenia, a przekaz między zainteresowanymi podmiotami przybiera formę papierową.
Obecnie IMO Rezolucją A.973 wprowadziło VISMAS, czyli dobrowolny system audytów
administracji morskich państw w celu uzyskania informacji o stopniu spełniania wymagań
międzynarodowych instrumentów (konwencji) jako państwa bandery, portu czy też państwa
nadbrzeżnego.
System SSN łączy narodowe systemy informatyczne, z których każdy ma odrębny system
przechowywania danych i dostępu do nich. System ten tworzy sieć różnorodnych baz danych
i pozwala na śledzenie informacji z wykorzystaniem centralnego katalogu zlokalizowanego
w Luksemburgu. Katalog ten nie jest bazą danych, a jedynie zbiorem odnośników do lokalizacji
konkretnych danych w zasobach poszczególnych państw. Wszystkie informacje wymienione w
pkt. 1-3 powinny być przechowywane i udostępniane przez państwa członkowskie UE. Dostęp
do danych powinien być nieprzerwany przez 24 godziny na dobę.
Stan poziomu zaawansowania systemu SafeSeaNet przedstawia się następująco.
W kwietniu 2007 r. wymianą informacji dotyczących ruchu statków i przewożonych ładunków
objętych było 26 państw, choć prezentowały one różny poziom zaawansowania. Polska
administracja morska aktywnie współtworzy SSN. Należy jednak pamiętać, że dane są
przekazywane z rozdzielnych systemów, a zadanie Polski polega na ich integracji.
W celu realizacji tego zadania powstał w Polsce pomysł utworzenia Krajowego Systemu
Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), który łączyłby informacje pozyskiwane z systemów PHICS,
SWIBŻ, AIS oraz Zintegrowanego Systemu Radiolokacyjnego Nadzoru Obszarów Morskich RP
(system Straży Granicznej). Uzyskane w ten sposób pełne dane zasilałyby system SafeSeaNet.
Koordynatorem KSBM jest Urząd Morski w Gdyni, który w dniu 20 czerwca 2007 r. ogłosił
przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności Krajowego Systemu
Bezpieczeństwa Morskiego - etap I oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi 7.2
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".
Należy także dodać, że również od 1 stycznia 2009 r. został w pełni wdrożony system LRIT,
czyli system identyfikacji i śledzenia statków dalekiego zasięgu. Miejsca obecnie niepokryte
przez AIS będą w pełni monitorowane z użyciem nowego systemu. Negatywem nowego
rozwiązania jest jedynie sprawa kosztów pozyskiwania informacji z Europejskiej Bazy Danych,
która zostanie niebawem utworzona przez państwa UE. Ze względu na brak powiązań
instytucjonalno-prawnych Ministerstwa Infrastruktury nie sfinalizowano utworzenia Krajowego
Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, który łączyłby informacje pozyskiwane z systemów PHICS,
SWIBŻ, AIS oraz Zintegrowanego Systemu Radiolokacyjnego Nadzoru Obszarów Morskich RP.
Ośrodek jest nadal w ostatniej fazie tworzenia w Urzędzie Morskim w Gdyni. Powoduje to brak
możliwości uzyskania za pomocą istniejących w Polsce systemów (PHICS, SWIBŻ) pełnego
zasobu informacji w celu harmonizacji wymiany danych dla utworzonej międzynarodowej sieci
informatycznej SafeSeaNet.
Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej niejako zastępuje
SafeSeaNet. Zadaniem priorytetowym opracowanego systemu sieciocentrycznego jest ochrona
ludności i środowiska naturalnego w miejscu wystąpienia zagrożenia. W przypadku zaistnienia
sytuacji kryzysowej w obrębie Zatoki Gdańskiej polegającej np. na wystąpieniu pożaru na statku
przewożącym toksyczne substancje chemiczne, mamy do czynienia z szeregiem potencjalnych
niebezpieczeństw. Na początku konieczne jest precyzyjne ich zdefiniowanie i podział ich na
podstawowe grupy:



zagrożenia życia ludzi (pożar bezpośrednio zagrażający zdrowiu i życiu załogi, możliwość
wybuchu – zagrożenie dla pływających w okolicy jednostek, a także służb ratunkowych
biorących udział w akcji);
 zagrożenia środowiska naturalnego (w przypadku rozszczelnienia pojemników
zawierających niebezpieczne substancje: zanieczyszczenie wód morskich – zagrożenie
dla flory i fauny; w wyniku pożaru zanieczyszczenie powietrza);
 zagrożenia mienia (utrata sterowności statku, niekontrolowany dryf stwarzający zagrożenie
zarówno dla innych jednostek jak i infrastruktury portowej);
 oraz podjęcie działań umożliwiających ich zneutralizowanie.
Kolejnym etapem działań jest zebranie precyzyjnej wiadomości o zaistniałym zagrożeniu:
miejscu i czasie wystąpienia zdarzenia, liczbie i stanie poszkodowanych osób, wtórnych
(potencjalnych) niebezpieczeństwach – tj. utracie sterowności (dryf statku, rozszczelnienie
zbiorników: zanieczyszczenie środowiska; zagrożenie dla jednostek i obiektów znajdujących się
w pobliżu). Informacje te docierają drogą telefoniczną, radiową do operatora.
Następny krok polega na ocenie aktualnych warunków hydro/atmosferycznych
i skorelowanie ich z precyzyjną informacją przestrzenną dotyczącą aktualnego położenia statków,
lokalizacji infrastruktury w rejonie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Wstępne analizy powinny
przyczynić się do optymalnego wykorzystania dostępnych środków i służb ratunkowych w celu
ochrony zdrowia i życia załogi statku, opanowaniu zagrożenia oraz minimalizacji ujemnych jego
skutków. Operator systemu informując zdalnie odpowiednie służby ma możliwość prowadzenia
i koordynowania działań ratunkowych. W przypadku konieczności udzielenia poszkodowanym
pomocy lekarskiej w szpitalu, ma możliwość wyboru najbliższej względem miejsca zdarzenia
placówki medycznej (posiada informację o ilości miejsc, specjalistycznych oddziałach, telefonach
do nich).
W przypadku dalszego rozwoju zagrożenia prowadzone są dalsze analizy w oparciu
o dostępne dane. Istnieje możliwość symulacji rozchodzenia się cieczy w morzu (przy
uwzględnieniu prądów, falowania, siły i kierunków wiatru a także prognoz pogody). Umożliwia to
ocenę zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań – np. wezwanie pływających jednostek
ratunkowych, rozłożenie w odpowiednich miejscach rękawów ochronnych oraz podjęcia innych
niezbędnych procedur.
Rozwój sytuacji może wywołać konieczność ewakuacji ludności z obszaru objętego
zagrożeniem. W tym celu system pozwala na zdefiniowanie obszaru oddziaływania
niebezpiecznych zjawisk. Koordynator może w ten sposób przygotować odpowiednie służby
na wystąpienie takiego zagrożenia poprzez wybór i zastosowanie koniecznych środków
w odpowiedniej ilości, miejscu i czasie.
Użytkownicy końcowi systemu, w tym służby, mają możliwość monitorowania całej akcji za
pomocą urządzeń mobilnych - dzięki temu uzyskują aktualną informację o rozwoju sytuacji,
a także mogą korzystać z symulacji - czyli wariantów możliwych zdarzeń.
Działanie takiego systemu ma kluczowe znaczenie już na etapie zapobiegania potencjalnym
zagrożeniom. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia, system pomaga w szybkim,
precyzyjnym i optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków ratunkowych. Umożliwia
monitorowanie sytuacji oraz zapobieganie dalszemu niekontrolowanemu rozwojowi sytuacji.
Dzięki niemu możliwe jest znacznie lepsze skomunikowanie służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i ochronę zarówno zdrowia, środowiska i mienia.
W ramach realizacji systemu jako demonstratora technologii stworzona została aplikacja
webowa dla planowania zadań grupy operacyjnej i patrolowej oferująca następujące
funkcjonalności:
 wizualizacja terenu portu Gdynia i terenów lądowych wokół niego, a także okolic podejścia
do portu Gdynia w postaci mapy 2d, wraz z warstwami AML, zasilanej danymi z systemu
(serwera) GIS firmy ESRI;
 wizualizacja pozycji Obiektów zapisanych w bazie oraz umożliwienie dostępu do danych
o tych obiektach z poziomu aplikacji
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wizualizacja w czasie rzeczywistym położenia Osób (członków Zespołów) biorących udział
w akcji lub patrolujących określony rejon z możliwością identyfikacji pozycji (obrysu)
obszaru zdarzenia kryzysowego;
 wyznaczania zadań dla Zespołów typu śledzenie podejrzanych obiektów, patrolowanie
określonych obszarów;
 Umożliwienie komunikacji pomiędzy centrum dowodzenia, a Jednostkami, dowódcami
Zespołów oraz poszczególnymi Osobami przebywającymi w rejonie działania.
Wypracowany system może być stosowany odpowiednio do uzyskiwania danych
wyjściowych podczas planowania misji patrolowych jednostek bezzałogowych (Rys. 9.1), akcji
poszukiwania rozbitków (Rys. 9.2), jak również do ochrony perymetrycznej portów i jednostek
pływających. Zakładając, ze wypadł człowiek za burtę i wykonano obliczenia zgodnie
z procedurami zawartymi IAMSAR i wyznaczono obszar poszukiwania, to wielkość jego będzie
taka jak na rysunku 9.2 w górnym lewym rogu. Odnosząc się do obszarów poszukiwań
wyznaczonych z uwzględnieniem danych środowiskowych widać o ile mogą być mniejsze.

Rys. 9.1 Widok z zamontowanej na jednostce bezzałogowej kamery pracującej w widmie
podczerwieni
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Rys. 9.2 Planowanie misji poszukiwania rozbitków
Docelowo aplikacja ta pozwala na:
 planowanie misji, na przykład takich, jak np.: śledzenie, czy patrolowanie, rozpoznawanie
sytuacji w zadanym rejonie/punkcie;
 przekazywanie planów takich misji do wykonania Zespołom znajdującym się w rejonie
działania np.: prowadzenie rozpoznania w wyznaczonym kierunku i odległości,
weryfikowanie informacji;
 kontroli wykonania misji;
 archiwizacji przebiegu misji celem późniejszej analizy.
Naturalnym zastosowaniem zebranym w czasie rzeczywistej eksploatacji zadań będzie
przygotowanie scenariuszy do szkoleń przyszłych użytkowników.

Rozdział 10
Eksploatacja Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej Zatoki Gdańskiej
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Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej obrazujący sytuację rejonu Zatoki
Gdańskiej wsparty skalowalną platformą obliczeń rozproszonych ma wielorakie zastosowanie,
dlatego próby eksploatacyjne były tak przygotowane, aby zweryfikować działanie sytemu
w różnych sytuacjach. Uwzględniając potencjalnych użytkowników systemu, podczas prób
sprawdzano przydatność do zabezpieczenia zadań:
 Policja – w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 Straż Graniczna – szczególnie jako element uzupełniający system monitoringu i ochrony
wybrzeża;
 Marynarka Wojenna RP – zwłaszcza w zakresie budowy platformy nawodnej
przeznaczonej do prowadzenia rozpoznania,
 Urzędy Morskie – w zakresie bezpieczeństwa na akwenach morskich;
 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – w zakresie planowania akcji poszukiwawczo
ratowniczych;
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze – w zakresie patrolowania strefy przybrzeżnej.
Wszystkie wymienione instytucje państwowe i przypisane im zadania wymagają informacji
o środowisku i obszarze, na którym mają zostać wykonywać dane zadania. Wsparciem
dla wymaganych informacji może być Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej.
Dla sprawdzenia przydatności Systemu w praktyce przeprowadzono próby eksploatacyjne
na terenie Zatoki Gdańskiej, wybierając rejon na granicy wody i lądu. Akweny przyjęte
do przeprowadzania prób przedstawiono na rysunku 10.1. Wybór tych akwenów był poprzedzony
rekonesansem przeprowadzonym w różnych porach doby. Przeanalizowano także turystyczne
szlaki żeglugowe, aby próby nie utrudniały ruchu jednostkom pływającym, a te z kolei
nie przeszkadzały badającym. Uwzględniono również miejsca połowowe rybaków oraz poziom
jasności pochodzącej z lądu, a oświetlającej część wodną.
Próby eksploatacyjne w warunkach rzeczywistych, polegały na porównaniu symulacji
przemieszczania się obiektu po powierzchni morza z rzeczywistym ruchem obiektów.
Sprawdzaniu podlegało również działanie systemu w trakcie koordynowania poszukiwań,
w szczególności zbadanie transmisji danych oraz podsystemu łączności.
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Rys. 10.1 Akweny na których przeprowadzano próby eksploatacyjne
Kolejnym elementem systemu, który podlegał weryfikacji było operacyjne pobieranie
aktualnych danych hydrometeorologicznych oraz ich prognoz. Przykład prezentacji takich danych
przedstawiają rysunki 10.2 i 10.3. W ramach testowania przygotowywano różne formy
prezentowania danych na mapach. Sprawdzano, która wizualizacja jest przejrzysta i najłatwiej
interpretowana przez operatorów.
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Rys. 10.2 Wizualizacja wysokości i kierunku fali
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Rys. 10.3 Wizualizacja jednoczesna wysokości i kierunku fali oraz kierunku i siły wiatru
Przykładem prób eksploatacyjnych Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji
Geograficznej jest eksperyment przeprowadzony w lipcu 2012 roku na wodach Zatoki Gdańskiej.
W ramach badań testowano opracowany system w warunkach wieczornych i nocnych

do planowania i koordynowania działań ratowniczych na wodach przybrzeżnych. Uznano,
że wybrana pora doby jest najbardziej niekorzystna do prowadzenia działań ratowniczych
ze względu na słabą widoczność.
Dotychczas działania ratownicze rozpoczynające się wieczorem z chwilą, gdy zapadała noc
i warunki widoczności spadały były przerywane i do wschodu słońca. Jak duże znaczenie dla
powodzenia ma ciągłość akcji ratowniczej jest sprawą oczywistą. Dysponując hybrydową mapą
stworzoną w systemie GIS i sprzętem noktowizyjnym można prowadzić akcje ratownicze bez
względu na porę doby. Takie rozwiązanie zastosowano w prezentowanym eksperymencie.
W trakcie trwania eksperymentu „fantom” (Rys.10.4 i 10.5) oraz boja pomiarowa (Rys. 10.6)
zostały wrzucone do morza tak, żeby można w sposób rzeczywisty przybliżyć sytuację, gdy
w nocy z łodzi znajdującej się w pobliżu brzegu wypada człowiek.
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Rys. 10.4 Fantom w dryfujący za dnia na powierzchni morza
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Rys. 10.5 Fantom na tle łodzi ratowniczej w nocy

Rys. 10.6 Boja pomiarowa dryfująca w nocy
Do eksperymentów użyto boi pomiarowej o dodatniej wyporności, wyposażonej w stopkę
stalową w celu osiągnięcia przez nią zbliżonego do rzeczywistości dryfu swobodnego. Takie
rozwiązanie powodowało, że przemieszczanie boi było w dużej części uzależnione od prądów
morskich. Dzięki odpowiedniej wadze (ok. 85 kg) oraz stopce stalowej boja imituje również

człowieka, który wpadł do wody bez żadnego przyrządu ratunkowego. Fantom był ubrany
w kapok, w wyniku czego znaczna jego cześć znajdowała się nad wodą i poprzez to, jego
przemieszczanie było mocniej uzależnione od wiatru powierzchniowego. Oba obiekty były
wyposażone w nadajniki GPS w celu ciągłego zapisu ich lokalizacji. Ich pozycje zostały
przekazane na ląd, gdzie hipotetyczna trasa przemieszczania się została obliczona w oparciu
o model hydrodynamiczny M3D. Następnie, przewidywane pozycje obiektu w odstępach
godzinnych zostały naniesione na mapę hybrydową (Rys. 10.7).
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Rys. 10.7 Widok w systemie ArcGIS trasy przemieszczania się symulowanej trasy obiektu
(punkty) oraz rzeczywistej trasy (linia ciągła) na tle pola prądów w rejonie Gdyni

Ćwiczenia akcji ratowniczej prowadzone były w nocy, potwierdzając przydatność
noktowizorów jako wyposażenia ratowników wodnych. Na rysunku 10.8 zaprezentowano
operatora wyposażonego w taki sprzęt. Działania w nocy zależne są od mapy hybrydowej, gdyż
dane ogólnie dostępne dla obsady łodzi motorowej w dzień, w nocy mogą być tylko dostarczane
za pomocą tej mapy. Sztuczne światło generowane w nocy przez człowieka jest nie tylko
zanieczyszczeniem środowiska (Dziurdzikowski i inni, 2014), ale utrudnia obserwacje
noktowizyjne (Rys. 10.12). W dzień sternicy łodzi, w sposób podświadomy, korygują parametry
ruchu łodzi dostosowując je do danych środowiskowych z otoczenia łodzi. W nocy są uzależnieni
od danych dostarczanych przez systemy, w tym wypadku mapę hybrydową opracowaną
w środowisku ArcGIS. Warunki takie pozwalały testować wyniki prac prowadzonych nad mapą
hybrydową umożliwiającą integrację danych topograficznych, hydrograficznych, nawigacyjnych,
hydrodynamicznych i meteorologicznych. Mapę wraz z naniesionymi trasami przemieszczania się
łodzi motorowych jak i obiektów poszukiwanych przedstawia rysunek 10.9.

Rys. 10.8 Obserwatorka wyposażona w noktowizory
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Rys. 10.9 Zobrazowanie na mapie tras obiektów i łodzi w rejonie prób eksploatacyjnych
Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (ang. International
Aeronautical and Maritime Serach and Rescue Manual – IAMSAR) (IAMSAR, 2010) w swoich
zaleceniach proponuje klasyczną metodę wyznaczenia obszaru poszukiwań. Polega ona
na wyznaczeniu przeważającego kierunku prądu, wiatru i dryfu od ostatniej znanej pozycji.
Następnie, jeśli znany jest czas przebywania obiektu w wodzie, oblicza się dwa datum (prawe
i lewe), oraz obszar w postaci koła, którego promień odpowiada błędowi wynikającemu z obliczeń.
Obszar poszukiwań, to prostokąt, w którym wpisane są oba koła. Ta metoda na obszarach
przybrzeżnych może zawierać błędy, gdyż w wyznaczaniu datum nie bierze się pod uwagę
prądów morskich na obszarze do 25 mil morskich od brzegu i do głębokości 100 m oraz prądu
wiatrowego na obszarze 20 mil morskich od brzegu i głębokości 30 m. Dlatego też, IAMSAR
zaleca na tym terenie używanie danych z krótkoterminowych prognoz pogody, o bardzo dobrej
rozdzielczości i sprawdzalności. Takimi prognozami dysponuje Sieciocentryczny System,
w którym ponadto odbywają się wszystkie obliczenia i wizualizacja wyników.
Wracając do eksperymentu, w trakcie dwugodzinnego dryfu „fantom” rysunek 10.11
przemieścił się ok. 700 m od punktu początkowego rysunek 10.10. Używając mapy hybrydowej
wyliczono pozycje obiektu biorąc do symulacji tylko prądy morskie (wiatr nie był w tym przypadku
uwzględniany). Pozycja symulowana rysunek 10.13 od rzeczywistej różniła się o 300 m. Tak więc,
rozpoczęcie poszukiwań po dwóch godzinach w punkcie obliczonym za pomocą modelu
wymagałoby przeszukania znacznie mniejszego obszaru – koła o promieniu 300 m (ok. 280
tys.m2), niż gdyby poszukiwania prowadzono względem ostatniej znanej lokalizacji (ok. 1500
tys.m2). W tym przypadku zastosowanie modelu hydrodynamicznego zmniejszyło więc obszar

poszukiwań do 19% potwierdzając wcześniejsze wyniki analiz przydatności
hydrodynamicznych do poszukiwania dryfujących obiektów (Pyrchla i Kowalewski, 2009).

modeli
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Rys. 10.10 Trasy przemieszczania się boi i fantomu
Poniżej przedstawiono zdjęcia z kolejnej z prób eksploatacyjnych. Tym razem próby
wykonywane były na wysokości Polanki Redłowskiej.

Rys. 10.11 Fantom dryfujący w trakcie prób dziennych
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Rys. 10.12 Poświata z gdyńskiego bulwaru nadmorskiego utrudniająca obserwacje
noktowizyjne w nocy

Rys. 10.13 Przykładowe symulacje przemieszczania się obiektów w czasie prób
eksploatacyjnych

Rozdział 11
Zasady eksploatacji Morskiego Sieciocentrycznego Systemu Informacji Geograficznej
Wizualizacja aktualnej sytuacji na obszarze Zatoki Gdańskiej możliwa była dzięki integracji
pochodzących z różnych źródeł danych przestrzennych, opisujących różne aspekty środowiska
morskiego i jego najbliższego sąsiedztwa. Każdy z wykorzystanych zasobów
przed udostępnieniem w formie usług danych przestrzennych poddany został przetworzeniom i
analizom zapewniającym obok spójności danych pod względem zasięgu przestrzennego i
układów odniesień przestrzennych także dostęp do informacji niewystępujących jawnie w danych
źródłowych, co przedstawiono na rysunku 11.1.
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Rys. 11.1 Schemat powiązań sieciocentycznej geobazy

Źródła danych przestrzennych
Na cele projektu wykorzystane zostały następujące źródła danych przestrzennych:
- elektroniczna mapa nawigacyjna (ENC);
- model 3D Portu Gdyńskiego;
- prognozy warunków hydrometeorologicznych.
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Elektroniczna mapa nawigacyjna (ENC)
Dane elektronicznej mapy nawigacyjnej (ENC) wykorzystywane w projekcie obejmują
obszar polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (EEZ), a w szczególności wód Zatoki Gdańskiej.
Elektroniczne mapy nawigacyjne są spójnymi topologicznie wektorowymi zbiorami danych
opisującymi szczegóły środowiska wodnego wraz z dnem i przyległymi obszarami lądowymi.
Wydawane przez BHMW mapy są zgodne ze standardem S-57 Międzynarodowej Organizacji
Hydrograficznej (IHO) dotyczącym formatu wymiany danych. Dzięki możliwości wydawania
przez dostawców elektronicznych map nawigacyjnych standardowych plików uaktualnień, dane
te opisują środowisko morskie zgodnie z bieżącym stanem wiedzy na jego temat. Elektroniczne
mapy nawigacyjne posiadać mogą różny stopień szczegółowości. Dane ENC w zależności
od pożądanej skali użytkowania sklasyfikowane mogą być w sześciu pasmach: poglądowym,
generalnym, drogowym, podejściowym, portowym i cumowniczym. Dane będące w gestii
poszczególnych dostawców, jak BHMW, dystrybuowane są w tak zwanych komórkach,
przypisanych do konkretnego pasma i obejmujących obszar o regularnym, najczęściej
prostokątnym kształcie. Zasadą jest, iż poszczególne komórki tego samego pasma powinny być
rozłączne przestrzennie. Do wizualizacji sytuacji na Zatoce Gdańskiej wykorzystane zostały trzy
komórki pasma drogowego, pięć komórek pasma podejściowego i dwie komórki pasma
portowego (Rys. 11.1):

Rys. 11.1 Zasięg przestrzenny komórek elektronicznej mapy nawigacyjnej (ENC)
wykorzystanych w Projekcie

Import danych do środowiska ESRI ArcGIS
Podstawowym środowiskiem przetwarzania i wizualizacji danych zostało wybrane
środowisko ArcGIS firmy ESRI. W wyniku tego konieczna była konwersja pozyskanych danych
do formatów edytowalnych przez narzędzia firmy ESRI.
Elektroniczna mapa nawigacyjna (ENC)
Dane z poszczególnych komórek map ENC importowane zostały do środowiska ESRI
z wykorzystaniem rozszerzenia Data Interoperability, obsługującym, wśród wielu innych formatów,
także standard S-57. Dzięki temu rozszerzeniu możliwe jest kopiowanie zawartości
poszczególnych komórek do formatów i baz danych aktywnych dla środowiska ArcGIS.
W zakresie obsługi danych nautycznych rozszerzenie Data Interoperability pozwala
na uwzględnianie plików uaktualnień poszczególnych komórek, co ma fundamentalne znaczenie
dla prezentowania danych o możliwie wysokiej jakości. Import do środowiska ESRI był niezbędny
ze względu na konieczność wykonania dodatkowych analiz i przetworzeń.
Prognozy warunków hydrometeorologicznych
Import danych prognostycznych do środowiska ESRI wymagał przygotowania odpowiedniej
struktury bazy danych przestrzennych – wybranym formatem docelowym były wektorowe klasy
obiektów zapisane w geobazie ESRI (GDB) – oraz opracowania aplikacji pozwalającej
na przenoszenie danych z formatów źródłowych. Dla obydwu modeli opracowana została klasa
obiektów opisująca w formie prostokątnych poligonów zasięg poszczególnych komórek siatek
modeli wraz z zestawem atrybutów opisowych przeznaczonych do przechowywania
uaktualnianych wartości wielkości fizycznych.
Opis użytkowania aplikacji rodziny ArcGIS firmy ESRI z danymi wektorowymi i rastrowymi
dotyczącymi Zatoki Gdańskiej
Aplikacje bazują na narzędziach informatycznych dostarczanych przez firmę ESRI
(ang. Environmental Systems Research Institute) na poziomie ArcGIS for Desktop. Narzędzia te
wykorzystują przestrzenną bazę danych opartą na PostgreSQL 8.3.
Przegląd rozwiązań
Do zarządzania danymi służy aplikacja ArcCatalog dostępna z menu Programy systemu
Windows 2008 Server R2.
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Rys. 11.3 Okno programu ArcCatalog
Z poziomu aplikacji ArcCatalog (Rys. 11.3) możliwe jest zakładanie, usuwanie i modyfikacja
struktury bazy w podziale na zarządzanie danymi wektorowymi, rastrowymi i tabelarycznymi.
Dodatkowe funkcje to importowanie i eksportowanie poszczególnych zestawów danych
ora publikacja serwisów w oparciu o ArcGIS Server. Baza danych oparta na silniku SDE (Spatial
Database Engine) umożliwia wersjonowanie oraz zawiera dodatkowe mechanizmy
zabezpieczające spójność, bezpieczeństwo i poprawność działania bazy.
Aplikacją służącą do przeglądania danych przestrzennych jest program ArcMap (Rys. 11.4)
dostępny również z poziomu menu programów.

Rys. 11.4 Okno programu ArcMap

W oknie mapy możemy wykonywać nie tylko proste wizualizacje danych, ale również
formułować zapytania o charakterze atrybutowym, przestrzennym czy logicznym. Środowisko
ArcMap zostało wyposażone w zoptymalizowane mechanizmy wyświetlania dużych ilości danych
przestrzennych. Szersze omówienie aplikacji znajduje się w dalszej części dokumentu
Kolejnymi przydatnymi aplikacjami z rodziny ArcGIS są programy pozwalające na prace
z materiałami posiadającymi aspekt przestrzenny z parametrem wysokości, bądź
wielowymiarowości zjawiska. Zaliczyć można do nich ArcScene i ArcGlobe.
Program ArcGlobe (Rys. 11.5) jest „trójwymiarowym globusem” służącym do przeglądania
danych przestrzennych. Wygodnie jest w nim pokazywać zjawiska mające znaczny zasięg
przestrzenny, gdyż możemy korzystać z biblioteki obrazów satelitarnych i lotniczych zawartych
w archiwach ArcGIS Online. Mogą one stanowić doskonały podkład i tło dla szczegółowych
danych. Warto zauważyć, że projekty przygotowane w środowisku ArcGlobe można następnie
publikować jako usługa w oparciu o ArcGIS for Server i wykorzystywać zdalnie w aplikacjach
ESRI takich, jak ArcExpolrer, czy ArcGlobe. W ArcGlobe możliwa jest również edycja danych
przestrzennych w trybie 3D.

Rys. 11.5 Okno programu ArcGlobe
ArcScene (Rys. 11.6) jest z kolei rozbudowanym środowiskiem do wizualizacji 3D. Możliwe
jest w nim tworzenie animacji, analiz cieniowania i widzialności. Zaawansowaną funkcjonalnością
jest także możliwość edycji danych w trybie trójwymiarowym.
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Rys. 11.6 Okno programu ArcScene
Zainstalowane oprogramowanie serwerowe umożliwia zarządzanie publikowanymi
na WWW serwisami z poziomu apletu JAVA i przeglądarki – w tym wypadku Mozilla Firefox.
Aplet umożliwia publikację i zarządzanie serwisami oraz aplikacjami internetowymi.
Umożliwia także zaawansowane zarządzanie bezpieczeństwem użytkowników i danych
oraz publikowanie serwisów typu WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service) (Rys.
11.7).

Rys. 11.7 Aplikacja służąca zarządzaniu ArcGIS Server z poziomu przeglądarki – przykład
aplikacji Web

INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA
Opis dziania aplikacji ArcMap
Aplikacja ArcMap została oparta na wspomnianymi wcześniej systemie zarządzania
relacyjnymi bazami danych PostgreSQL 8.3 w układzie współrzędnych PUWG 2000 strefa 6
(Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000). Środowisko ESRI daje duże możliwości
przechodzenia między układami współrzędnych i przy pomocy prostych operacji możliwa jest jego
zmiana przykładowo na międzynarodowy układ UTM, bądź geograficzny. System oparty jest
o projekt MXD dostępny na serwerze. Szczególnie polecana jest praca przez zdalny pulpit
możliwa poprzez protokół VPN. Zapewnia ona maksymalne bezpieczeństwo i komfort
użytkowania.
Do podstawowych i unikalnych cech charakteryzujących programu ESRI ArcMap ogólnie
zaliczyć można:
1. Wizualizację i zarządzanie danymi:
 bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi
i mapami ENC (Electronic Nautical Chart) w wielu odwzorowaniach;
 łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym
układzie współrzędnych;
 tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych;
 łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych, jak i geograficznych.
2. Tworzenie map:
 interakcję z mapą - bogaty zbiór narzędzi interakcji z mapą zawarty w ArcGIS pozwala
na łatwe nawigowanie i tworzenie zapytań do mapy, jak również pozyskiwanie
dodatkowych informacji takich, jak hiperłącza, które integrują mapę z informacjami
zewnętrznymi;
 drukowanie map - ArcMap zawiera narzędzia do obsługi wysokiej jakości wydruków map,
obejmujące zintegrowane sterowniki rasteryzacji mapy podczas wydruku;
 symbolizację i etykietowanie map – ArcMap ułatwia użytkownikom wykorzystanie
i komponowanie tysięcy symboli oraz oferuje zaawansowane środowisko etykietowania,
obejmujące automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów.
3. Zaawansowane analizy przestrzenne:
 wykorzystanie szerokiego zestawu narzędzi do analiz, co ułatwia tworzenie, użytkowanie
i wymianę modeli geoprzetwarzania;
 tworzenie modeli analiz przy użyciu mechanizmu „przeciągnij i upuść”;
 tworzenie skryptów analiz danych;
 wyszukiwanie danych na podstawie zapytań o atrybuty lub lokalizację;
 tworzenie buforów (łączenie wielu zbiorów danych w jeden, bazując na wartościach
atrybutów);
 tworzenie raportów przy użyciu standardowych narzędzi.
Istnieje szereg warstw podstawowych każdego systemu klasy GIS. Do nich zaliczyć
możemy z pewnością Numeryczny Model Terenu – NMT (ang. DTM – Digital Terrain Model)
oraz ortofotomapę. Pierwsza z tych warstw zawiera w sobie informację o wysokości
i ukształtowaniu terenu opracowania. Dzięki NMT możliwe jest wykonywanie zaawansowanych
analiz widzialności i rzeźby terenu takich, jak: analiza nachylenia (ang. Slope) czy wystawy
(ang. Aspect). W projekcie połączony został, otrzymany teledetekcyjnie (w tym fotogrametrycznie i
na danych ze skaningu laserowego LIDAR) Numeryczny Model Terenu lądu z Numerycznym
Modelem Terenu dla wód Zatoki Gdańskiej (pochodzącym z map ENC). W efekcie mamy ciągłą
warstwę wysokościową terenu zainteresowania, bez typowej granicy wodno-lądowej. Takie
podejście gwarantuje przestrzenną spójność danych i umożliwia zaawansowane analizy
nie rozgraniczając zagadnienia na morze i ląd. Możliwe jest również generowanie przekrojów
przestrzennych oraz zasięgu widoczności.
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Wspomniana powyżej ortofotomapa stanowi idealne źródło aktualnej informacji o terenie.
W celu przyspieszenia wyświetlania dużego zestawu danych (ok. 310 GB danych) zastosowano
dwie rozdzielczości przestrzenne. Pierwsza z nich o rozdzielczości przestrzennej piksela 5x5
metrów wyświetlana jest w skalach mniejszych niż 1:5 000. Powstała ona poprzez
przepróbowanie oryginalnego materiału o rozdzielczości 10 cm wyświetlanego w skalach
większych i równych 1:5 000. Zastosowano ją głownie dla terenu oddalonego od brzegu.
Natomiast drugi zestaw danych został w pierwotnej rozdzielczości w celu posiadania danych o jak
najlepszej jakości dla obszaru styku lądu z morzem.
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Rys. 11.9 Aplikacja ArcMap przedstawiająca NMT i wygenerowaną przykładową warstwicą 5 m p.p.m

Rys. 11.10 Aplikacja ArcMap przedstawiająca ortofotomapę

Oprogramowanie ArcMap pozwala również na wizualizacje dowolnych warstw
przestrzennych (Rys. 11.9 i 11.10). Poniżej przedstawiono dwie przykładowe warstwy opisujące
temperaturę wody i kierunki prądów morskich (Rys. 11.11).
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Rys. 11.11 Aplikacja ArcMap przedstawiająca mapę temperatury morza i kierunki prądów
morskich
Kolejnymi warstwami wizualizowanymi w projekcie są warstwy wektorowe o charakterze
szczegółowym, obejmujące przykładowo adresy, sieć uzbrojenia terenu (Rys. 11.12).
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Rys. 11.12 Aplikacja ArcMap przedstawiająca budynki, adresy i sieć uzbrojenia terenu
Oprogramowanie ArcMap umożliwia również wyświetlanie map morskich zapisanych
w standardzie ENC (Electronic Nautical Chart) S-57. Możliwe jest pełne dopasowanie sposobu
wyświetlania do aktualnych potrzeb – zmieniać można chociażby kolorystykę ekranu na dzienną,
bądź nocną (Rys. 11.13).

Rys.11.13 Aplikacja ArcMap przedstawiająca mapę ENC( S-57) z oknem właściwości
Podsumowując, aplikacja ArcMap stanowi doskonałe narzędzie wizualizacyjne i analityczne,
a projekty oparte na tym środowisku są intuicyjne i proste w zarządzaniu i edytowaniu. Ważny jest
również fakt, że wszystkie operacje wykonywane są w jednym, przemyślanym zestawie narzędzi
i możliwe jest płynne przechodzenie pomiędzy różnymi aplikacjami i wykorzystywanie
wyświetlanych danych do dalszych analiz.

Opis dziania aplikacji ArcGIS Server
ArcGIS Server wykorzystywany jest do publikacji map i udostępniania funkcjonalności GIS
w sieci komputerowej Intranet bądź Internet. Korzystanie z ArcGIS Server usprawnia zarządzanie
procesem prac, wewnętrznym przepływem informacji i dokumentów. Ułatwia obrazowanie
istotnych zagadnień oraz umożliwia ściślejszą współpracę partnerów. ArcGIS Server pozwala
łatwo udostępniać dane, mapy, modele oraz narzędzia utworzone w ArcGIS for Desktop, w tym
ArcCatalog, ArcMap i ArcGlobe.
Dzięki ArcGIS Server uzyskuje się następujące korzyści:
 udoskonalenie procesu podejmowania decyzji, wzrost efektywności wykorzystania
sieciowych serwisów mapowych i aplikacji, z których mogą korzystać użytkownicy przez
Internet pracujący zarówno w biurze, jak i poza nim;
 nadzorowanie danych przestrzennych i zasobów obrazowych dzięki centralnemu
systemowi zarządzania danymi;
 podniesienie wartości istniejących elementów architektury IT poprzez integrację danych
przestrzennych z systemami korporacyjnymi takimi, jak system zarządzania relacjami
z klientami (ang. CRM – Customer Relationship Management), czy system planowania
(ang. ERP – Enterprise Resource Planning);
 szybkie zaspokojenie zapotrzebowania na specjalistyczne aplikacje tematyczne dzięki
łączeniu informacji geograficznej z funkcjonalnością GIS.
Jak już wspomniano wcześniej, wszystkie serwisy i aplikacje bazują na projektach
zapisanych w środowisku ArcMap. Projekt MXD przy pomocy narzędzi do authoringu (ang. Map
Service Publishing) jest sprawdzany pod kątem poprawności. Następnie tworzony jest plik
projekty MSD, który bezpośrednio publikuje się na serwerze ArcGIS (Rys. 11.14).

Rys.11.14 Aplikacja ArcMap z uruchomionym narzędziem Map Service Publishing
Podobna procedura ma miejsce w przypadku uruchamiania serwisów 3D, z tym, że odbywa
się ona w aplikacji ArcGlobe.
Kolejnym krokiem w celu uzyskania działającego serwisu jest skorzystanie z ArcCatalog
i uruchomienie usługi bezpośrednio w tym programie, bądź skorzystanie ze wspomnianego
wcześniej apletu JAVA (Rys 11.15). Generalnie, polecane jest to drugie rozwiązanie, gdyż
z poziomu apletu mamy ciekawszy i bardziej intuicyjny interfejs graficzny.
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Rys.11.15 Aplet JAVA służący do publikacji i zarządzania serwisami i aplikacjami Web
Pierwszym krokiem na ścieżce tworzenia usługi dostępnej w Internecie jest zawsze
stworzenie serwisu. Wybiera się z listy dostępnych typowych serwisów. Następnie wybiera się
przygotowany wcześniej dokument i w kolejnym oknie decyduje na funkcjonalność (Rys .11.16).

Rys.11.16 Aplet JAVA służący do wyboru funkcjonalności serwisu
Kolejnym krokiem jest wybór jeszcze kilku parametrów i finalne uruchomienie serwisu.
Gotowy do działania serwis dodaje się do listy już istniejących. W dowolnym momencie jest też
możliwość zmian i dodania funkcjonalności. Serwisy można oczywiście w dowolnym momencie
zatrzymać.
Serwis może zostać w dowolnym momencie podłączony do rodziny aplikacji ESRI takich,
jak chociażby ArcExplorer czy ArcMap (Desktop). Na serwisach bazują aplikacje webowe.
Tworzone są one wyłącznie w aplecie JAVA (Rys. 11.17). Służy do tego kolejne okno zarządzania
aplikacjami.
Po decyzjach, co do wizualnego aspektu aplikacji takich, jak kolorystyka, obecność logo,
obecność skali i strzałki północy, przechodzimy do stworzenia aplikacji i jej uruchomienia. Efektem
jest aplikacja webowa dostępna pod publicznym adresem (Rys. 11.18).
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Rys. 11.17 Aplet JAVA służący do tworzenia aplikacji opartej na serwisie

Rys. 11.18 Aplikacja Webowa oparta na serwisie
Istnieją ogromne możliwości rozwijania funkcjonalności wyżej opisanych aplikacji. Możliwe
jest stworzenie strony, na której zalogowany użytkownik będzie miał dostęp nie tylko
do standardowych narzędzi pomiaru odległości i pola powierzchni, ale także będzie mógł
edytować warstwy dostawiając, przesuwając lub kasując elementy. Siłą tego środowiska jest fakt,
że wszystkie operacje wykonują się na serwerze i mogą być przeprowadzane w trybie zdalnym.
Podsumowując, oba rozwiązania – zarówno środowisko tworzenia, wizualizacji i analiz
danych przestrzennych, jak i obsługujące dostęp internetowy, oparte na rozwiązaniach firmy ESRI
z rodziny ArcGIS stanowią doskonałą i funkcjonalną platformę zdolną zarządzać dużymi
projektami informatycznymi.
Wszystkie wyżej wspomniane rozwiązania działają w trybie realnym i są dostępne
w znacznym uniezależnieniu od platformy sprzętowej.

ZAKOŃCZENIE
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Prowadzenie działań przez służby państwowe w rejonach styku morza z lądem wiąże się
z występowaniem wielu ograniczeń. Mogą one z jednej strony wynikać z lokalnych warunków
klimatyczno-pogodowych (np. wywołanego silnym wiatrem falowania lub opadu hydrometeorów).
Z drugiej strony intensywność i różnorodność prowadzonych działań o charakterze gospodarczym
oraz zabezpieczającym sprawiają, że rejon działań z uprawianą na jego obszarze aktywnością
może być znakomitą „przykrywką” do prowadzenia zakamuflowanej działalności godzącej
w bezpieczeństwo podejmowanej na nim działalności. Środki transportowe, urządzenia
przeładunkowe, jak i tory wodne o znacznym natężeniu ruchu umożliwiają potencjalnemu
przeciwnikowi maskowanie się wśród jednostek pływających lub środków przeładunkowo
transportowych. Nasycenie tła dużą liczbą obiektów, wśród których mogą znajdować się obiekty
(nosiciele) potencjalnie zagrażający obiektom infrastruktury portowej i pływającej powoduje,
że potencjalnie niebezpieczne siły mogą z zaskoczenia wprowadzić swoje zamiary w życie.
Skutkuje to m.in. skróceniem czasu przeznaczonego dla reakcji na zagrożenia. Równocześnie,
należy liczyć się z wystąpieniem ograniczeń w możliwościach manewrowania i wykorzystania
środków rażenia dla działań ochronnych i obronnych. Istnieje tym samym znaczne ryzyko strat.
Kolejnym ograniczeniem w tym rejonie jest potrzeba skomunikowania zróżnicowanych
źródeł informacji począwszy od ludzi, pojazdów, statków powietrznych i morskich, a na sensorach
bazodanowych skończywszy (np. dane z mierników badających prędkość, siłę i kierunek wiatru,
prądu itp.). Komunikacja na dzień dzisiejszy może odbywać się przy pomocy różnych narzędzi,
co powoduje konieczność transformacji informacji. Czynności podejmowane w tym celu opóźniają
wymianę informacji, przez co opóźnieniu podlega reakcja na zdarzenia/aktywności/działania
o charakterze negatywnym (np. pożar na pokładzie jednostki pływającej, awaryjne wodowanie
statku powietrznego, uwolnienie się substancji niebezpiecznej itp.).
Tworząc demonstrator mapy hybrydowej z jednej strony zaprojektowano, uruchomiono
i przetestowano serwer tzw. geobazy (wraz z kanałami przesyłu danych). Daje on możliwość
przechowywania danych (jak również ich kompilacji w dowolnym zestawieniu oraz przekazywania)
elektronicznej mapy morskiej, wykonanej w ramach projektu ortofotomapy oraz danych
z zaimplementowanych modeli hydrologicznych i meteorologicznych.
Perspektywy dalszych badań dla kolejnych zastosowań przygotowanej technologii.
Morski Sieciocentryczny System Informacji Geograficznej obrazujący sytuację rejonu Zatoki
Gdańskiej wsparty skalowalną platformą obliczeń rozproszonych, którego podstawowym
repozytorium jest stworzona w środowisku ArcGIS sieciocentryczna geobaza, może mieć szereg
zastosowań, które stwarzają perspektywę dalszych badań np. dla zastosowań GIS do lokalizacji
obiektów na wodzie na podstawie obserwacji wzrokowych. Podstawową zaletą systemów GIS jest
integracja środowiskowych źródeł informacji do lokalizacji obiektów na powierzchni obszarów
wodnych. Jednym ze źródeł informacji jest lokalizacja optycznych sygnałów wzywania pomocy
na podstawie obserwacji dokonanych przez przypadkowych obserwatorów. Badanie takiego
zagadnienia ma szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na rekreacyjnych obszarach
wodnych.
Analiza bibliograficzna tego zagadnienia wskazuje, że aby zidentyfikować dodatkową
informację z takich obserwacji badano zasięgi widzialności takich sygnałów. Badaniu poddano
sygnały wzywania pomocy nadawane z wykorzystaniem pirotechniki, świateł i biernych urządzeń
(lustra i flagi). Określano jak zmiany parametrów tych sygnałów oraz warunki atmosferyczne
wpływają na zasięg ich widoczności. Trudność lokalizacji obiektu na powierzchni wody w oparciu
o wzrokowe obserwacje wynika z dużej ilości niewiadomych, którymi jest obarczona taka
informacja. Do tych niewiadomych należą:
- dokładność określenia kierunku do obserwowanego obiektu;
- dokładność określenia odległości do obserwowanego obiektu;

dokładność pozycji, z której dokonano obserwacji;
opis warunków hydrometeorologicznych panujących w miejscu dokonania obserwacji;
opis otoczenia obserwatora w momencie dokonania obserwacji.
Proces pozyskiwania informacji od przypadkowego obserwatora wymaga od personelu
służb SAR cierpliwości i dobrych interpersonalnych umiejętności. Przypadkowe osoby nie znają
procedur określania namiaru i odległości do obserwowanego obiektu. Nie umieją sprecyzować czy
na pewno jest to sygnał wzywania pomocy czy spadające meteory lub zjawisko meteorologiczne.
Istnieje pewna liczba sytuacji, które mogą wprowadzić w błąd niewprawnych obserwatorów.
Poprawne oszacowanie prawdopodobieństwa, że obserwator faktycznie zobaczył sygnał
wzywania pomocy jest możliwe pod warunkiem właściwego przeprowadzenia wywiadu
i umiejętnego porównania uzyskanych z niego informacji z danymi z innych źródeł. Dużą pomocą
w rozwiązywaniu tego zagadnienia i usuwaniu wymienionych powyżej niewiadomych są systemy
GIS opracowane w środowisku ArcGIS.
Poniżej zaprezentowany jest przykład interpretacji obserwacji wzrokowych do lokalizacji
obiektów na powierzchni wody. Opisany jest on bardzo schematycznie, a nieznane dane operator
musi określać według własnego doświadczenia. Po pierwsze nie znany jest błąd, z jakim podano
pozycję obserwatora. W wytycznych sugeruje się, aby do tego celu wykorzystać system telefonii
komórkowej lub wysłać ratownika z ręcznym GPS na pozycję obserwatora i w ten sposób ją
określić. Kolejnym sposobem może być próba lokalizacji pozycji obserwatora poprzez podanie
przez niego odległości do charakterystycznych punktów będących w jego otoczeniu. Mogą to być
jedynie punkty, które operator systemu jest w stanie odnaleźć na mapach, co
w przypadku ortofotomap jest uproszczonym zadaniem.
Następnie, operator musi określić błąd kierunku do obiektu, który zobaczył obserwator.
W tym wypadku nie podpowiada się już operatorowi żadnych procedur ułatwiających to zadanie.
Należy jednak zauważyć, że pomimo tych mankamentów jest to metoda pozwalająca wykreślić
w stosunkowo krótkim czasie obszar, w którym znajduje się poszukiwany obiekt. Poniżej
zamieszczono krótki opis tego sposobu poprzez omówienie kolejnych czynności jego realizacji.
Wyznaczenie obszaru poszukiwań rozpoczyna się poprzez naniesienie prawdopodobnej
pozycji obserwatora oraz błędu, jakim jest obarczone wyznaczenie tej pozycji jako koła
o promieniu równym wartości tego błędu (Rys. Z.1).
-

Rys. Z.1 Pozycja obserwatora i błąd określenia tej pozycji jako okrąg
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W następnej kolejności rysuje się kierunek do obserwowanego obiektu. Długość linii
powinna odpowiadać prawdopodobnej odległości do miejsca nadawania sygnału powiększonej
o maksymalny błąd, z jakim to miejsce jest wyznaczone. Potem nanosimy błąd określenia
przez obserwatora kierunku po obu stronach linii interpretującej kierunek do obserwowanego
obiektu (Rys. Z.2).
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Rys. Z.2 Linia przedstawia kierunek do obserwowanego obiektu oraz błąd określenia tego
kierunku
Kolejna czynność operatora to narysowanie średnicy koła przedstawiającego błąd
określenia pozycji obserwatora prostopadłej do linii interpretującej kierunek do obserwowanego
obiektu. Przy każdym punkcie, gdzie ta linia przecina prawdopodobne koło błędu pozycji
obserwatora należy narysować linię równoległą do błędu określenia kierunku przeprowadzonej
obserwacji (Rys. Z.3).
Następna procedura polega na naniesieniu na mapę łuku okręgu określającego minimalną
odległość podaną przez obserwatora do obserwowanego obiektu. Środek tego okręgu będzie
w punkcie przecięcia linii interpretującej kierunek do obserwowanego obiektu i koła błędu
wyznaczenia pozycji obserwatora. Środek okręgu interpretującego maksymalną odległość podana
przez obserwatora będzie znajdował się w przeciwległym punkcie niż interpretacja odległości
minimalnej (Rys. Z.4).
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Rys. Z.3 Błąd określenia kierunku przez obserwatora podczas obserwacji z
uwzględnieniem błędu wyznaczenia pozycji, z której jej dokonano

Rys. Z.4 Łuki okręgów określających minimalną i maksymalną odległość podaną przez
obserwatora
Ostatnią czynnością jest wykreślenie obszaru poszukiwań (prostokąta) poprzez naniesienie
linii stycznych do krańcowych punktów linii błędu kierunku i odległości obserwacji. Wprowadzając

współczynnik bezpieczeństwa np. (1.1 dla pierwszego poszukiwania) szerokość i długość
prostokąta należy pomnożyć przez wartość tego współczynnika (Rys. Z.5).
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Rys. Z.5 Obszar poszukiwania wyznaczony z uwzględnieniem współczynnika
bezpieczeństwa
W przypadku, gdy mamy informacje o obserwacjach dokonanych przez kilku obserwatorów
rozlokowanych w różnych miejscach w stosunku do obserwowanego sygnału wzywania pomocy
procedura zakłada wykonanie następujących czynności. Pierwszym zadaniem planisty jest próba
ustalenia czy informacje dotyczą tego samego sygnału wzywania pomocy. Podstawową oceną
jest sprawdzenie czy linie do obserwowanego obiektu krzyżują się pod katami większymi od 30°,
a mniejszym od 150°. Kolejne zadanie odnosi się do przypadku, gdy obserwatorów jest więcej niż
trzech. W tym wypadku operator musi wybrać trzy najbardziej wiarygodne. Obserwacje
od wybranych obserwatorów nanosi na mapę zgodnie z procedurami przyjętymi dla pojedynczej
obserwacji. Naniesienie wszystkich obserwacji na mapę operator wykreśla obszar poszukiwania
(prostokąt), którego boki są styczne do skrajnych punktów wykreślonych figur interpretujących
obserwacje. Otrzymany obszar poszukiwań powiększa o współczynnik bezpieczeństwa.
Procedurę wyznaczania tego obszaru, z uwzględnieniem informacji od kilku obserwatorów
zobrazowano na rysunku Z.6.
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Rys. Z.6 Obszar poszukiwania wyznaczony dla trzech informacji wzrokowych
Uwzględniając obserwacje wzrokowe do lokalizacji wypadku na powierzchni wody można
wyznaczyć najbardziej prawdopodobny punkt na mapie jako miejsca wypadku. Punktem tym
(miejscem wypadku) będzie przecięcie się wszystkich obserwacji. W przypadku, gdy kierunki
podane przez obserwatorów się nie przecinają, powinno się zmieniać ich wartości w granicach
błędu każdego z nich, tak aby uzyskać przecięcie. Przestrzega się jednak przed tym, aby
oprzeć się tylko na tak wyznaczonej pozycji wypadku. Zobowiązuję się ratownika do wyznaczenia
obszaru poszukiwań, w którym będą zawarte wszystkie niepewności związane z otrzymanymi
informacjami.
Istnieje stała zależność podejmowanych w obszarze morsko-lądowym działań od danych
GIS, co sprawia, że powyższe perspektywiczne zastosowanie opracowanej technologii jest
jedynie przykładowe i nie wyklucza kolejnych.
Prowadząc próby z systemem stwierdzono, ze istotnym parametrem jest pozycja mobilnych
źródeł informacji, którą można zapewnić poprzez zastosowanie tzw. serwera geolokalizacji
i komunikacji. Może to być kolejne rozwiniecie zastosowań opracowanej technologii.
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