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PORÓWNANIE PARAMETRÓW RUCHU STATKÓW  

NA PODSTAWIE OBSERWACJI ARPA I AIS 

 

W artykule przedstawiono badania wektora ruchu prowadzone w laboratorium radarowym Akademii Morskiej w Gdyni, 

oraz podczas rejsów na statkach. Badano dokładność wyznaczenia położenia statku, kursu, prędkości i odległości najmniejsze-

go zbliżenia wykorzystując radary statkowe oraz dane z Systemu Automatycznej Identyfikacji. Stwierdzono, że dokładność 

wyznaczania badanych parametrów jest większa nią narzucają wymagania Międzynarodowej organizacji morskiej. 

 

WSTĘP 

W początku XXI wieku nastąpiła znacząca zmiana w nawigacji 
morskiej. Nawigator uzyskał informacje o statkach znajdujących się 
w jego otoczeniu dotychczas nieosiągalne. W ramach Systemu 
Automatycznej Identyfikacji statki transmitują na bieżąco swoją 
nazwę, wymiary itp., oraz bieżące wskazania urządzeń nawigacyj-
nych. Stwarza to zupełnie nowe możliwości oceny sytuacji, oraz 
umożliwia jednoznaczne nawiązanie łączności radiowej. Uzyskuje-
my dane o drugim statku dokładniejsze niż może wyliczyć nasz 
radar, ale inny statek może nie wysyłać danych, lub mogą one być 
nieprawdziwe. Dlatego podjęliśmy badania porównania dokładności 
wskazań radaru statkowego i Systemu Automatycznej Identyfikacji. 
Prowadzone były one na Zatoce Gdańskiej wykorzystując radary 
zainstalowane w laboratorium AM, oraz na statkach handlowych. 

1. WYMAGANIE DOKŁADNOŚCI ŚLEDZENIA  

6 grudnia 2004 roku Komitet Bezpieczeństwa na Morzu IMO 
(Maritime Safety Committee) przyjął nową Rezolucję MSC 
MSC.192(79) zatytułowaną „Przyjęcie zmienionych wymagań tech-
niczno – eksploatacyjnych dla urządzeń radarowych” (Adoption of 
the Revised Performance Standards for Radar Equipment[2]), która 
dotyczy urządzeń radarowych instalowanych na statkach morskich 
1 lipca 2008 roku lub później. Przedstawiono w tym dokumencie 
wymagania stawiane radarowym układom śledzącym i dokładności 
z jakimi mają być prezentowane parametry obiektów w czasie akwi-
zycji i śledzenia. Międzynarodowa Unia Elektrotechniczna opraco-
wała normę, która precyzuje, jak mają być te urządzenia sprawdza-
ne. Jest to norma IEC 60872-1, Urządzenia i systemy nawigacji i 
radiokomunikacji morskiej - Nakresy radarowe - Część 1: Radar z 
automatycznym śledzeniem ech (ARPA) - Metody badania i wyma-
gane wyniki badań (Maritime navigation and radiocommunication 
equipment and systems – Part 1: Shipborne radar-  Automatic 
Radar Plotting Aids- Performance requirements. Methods of testing 
and required  test results[1]). 

Automatyczne śledzenie bazuje na pomiarach pozycji względ-

nych ech radarowych i parametrach ruchu statku własnego. Inne, 
dostępne źródła informacji mogą być wykorzystywane celem wspie-
rania procesu automatycznego śledzenia. Śledzone powinny być 
echa wyraźnie widoczne w czasie co najmniej pięciu z dziesięciu 
kolejnych obrotów anteny, lub w okresie równoważnym temu cza-
sowi. Dla statków płynących z prędkościami rzeczywistymi do 30 
węzłów, układ śledzący powinien określać, z wartościami błędów 
nie większymi niż podane tabeli 1 (z prawdopodobieństwem 95%): 
– tendencję ruchu względnego echa w czasie jednej minuty usta-

lonego procesu śledzenia, 
– parametry ruchu echa w czasie trzech minut ustalonego proce-

su śledzenia. 
Proces śledzenia jest ustalony, jeżeli statek własny i obiekt śle-

dzony nie manewrują, a dokładności: 
– pomiarów radarowych mieszczą się w granicach 2o i 50m lub +/-

1% zakresu obserwacji (decyduje wartość większa błędu), 
– informacji o parametrach ruchu statku własnego są nie niższe 

niż zalecane przez IMO w stosownych rezolucjach. 
– Badania urządzeń  dopuszczające je do użycia na statkach 

prowadzi się na symulatorze, który pozwala wprowadzać echa o 
odpowiednich parametrach. Parametry te są utrzymywane z 
wysoka dokładnością, a więc  występują stabilne i niezmienne 
warunki ruchu obiektów w stabilnych warunkach środowisko-
wych. W warunkach eksploatacyjnych warunki te są zmienne. 

2. BADANIE WEKTORA RUCHU 

Prowadzimy systematyczne obserwacje ruchu jednostek na 
Zatoce Gdańskiej wykorzystując urządzenia zainstalowane w labo-
ratorium radarowym. Dane wypracowane przez radary porównywa-
ne są z danymi otrzymanymi z Systemu Automatycznej Identyfikacji, 
w ramach którego statki przesyłają bieżące parametry nawigacyjne 
z urządzeń nawigacyjnych. Ponadto statki poruszają się na torach 
wodnych zatoki, więc znane są ich kursy rzeczywiste. Warunki 
pomiarów są korzystniejsze niż w czasie podróży morskiej, ponie-
waż w czasie obserwacji nie ma wpływu ruchu statku własnego.  
Badania te prowadzimy również na statkach uzyskując podobne 
wyniki. Na morzu dodatkowo występuje błąd wektora ruchu statku 

Tab. 1.  Dokładności układu śledzącego (dla prawdopodobieństwa 95%)[2] 
Czas trwania ustalo-
nego procesu śledze-

nia 
Kurs względny 

Prędkość 
względna 

Odległość najwięk-
szego zbliżenia 

Czas osiągnięcia 
odległości najwięk-

szego zbliżenia 
Kurs rzeczywisty 

Prędkość rze-
czywista 

minuty stopnie węzły mile morskie minuty Stopnie Węzły 

1 11 1,5 lub 10% 1,0 - - - 

3 3 0,8 lub 1% 0,3 0,5 5 0,5 lub 1% 
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własnego, jednak nie zaobserwowano zmniejszenia przez to do-
kładności pomiarów. Może być on znaczący podczas sztormowej 
pogody. 

System Automatycznej Identyfikacji dostarcza danych z urzą-
dzeń statkowych, więc umożliwia otrzymanie źródłowych informacji, 
tych samych którymi dysponuje oficer na obserwowanym statku. 
Jest to najlepsza informacja. Niestety nie zawsze. Możemy wyłą-
czyć urządzenie AIS, gdy zagraża naszemu bezpieczeństwu. Jeżeli 
wyłączymy je, to przestajemy istnieć w systemie. Otrzymujemy 
jednorazowe dane odczytane  z przyrządów (odbiornik GPS, żyro-
kompas..) co pewien czas, zależny od prędkości statku. Jednak 
transmisja radiowa nie zawsze jest odbierana i nasze działania 
mogą spowodować, że wysyłamy nieprawdziwe dane. Dlatego 
podstawowym źródłem informacji do planowania manewrów antyko-
lizyjnych pozostaje radar. W systemie AIS wysyłana jest pozycja 
anteny odbiornika nawigacyjnego, natomiast echo radarowe po-
wstaje w miejscu, gdzie następuje odbicie sygnału mikrofalowego 
(czyli kadłub statku, lub inne jego elementy konstrukcyjne) i ten 
sygnał jest wydłużony o długość wysyłanego przez radar sygnału i 
rozszerzany o kąt promieniowania anteny radarowej. Dlatego prze-
suniecie pomiędzy obydwoma pozycjami będzie występowało. Z 
tego względu, że pozostałe dane są obliczane z kolejnych pozycji, 
będą występowały różnice w pozostałych parametrach, czyli kursie 
jednostki śledzonej, jej prędkości CPA i TCPA. Pomiary rejestrowa-
ne są co 1 minutę. Jeden statek jest obserwowany zwykle od kilku-
nastu minut do jednej godziny.[3] 

W laboratorium wykorzystywano radary pasma X firm Ray-
theon Mk2 i NSC34, oraz Decca AC 1659.  Obydwa radary firmy 
Raytheon pracowały z jednym nadajnikiem, ale ten sam sygnał, jak 
widać na wykresach, był przez nie różnie obliczany, ponieważ oby-
dwa urządzenia korzystały z różnego oprogramowania. Dodatkowo 
rejestrowano sygnały radarowe na wskaźnikach ECDIS firmy 
Transas. 

Na Zatoce Gdańskiej zarejestrowano około 100 przejść stat-
ków. Radar dokonuje pomiaru odległości i kierunku do echa. Na 
podstawie kolejnych pomiarów obliczana jest CPA (najmniejsza 
odległość zbliżenia) i czas jej osiągnięcia, oraz kurs i prędkość 
jednostki. Pomiary odległości zakresie 10 Mm mieszczą się z praw-
dopodobieństwem 95% w kole o promieniu 0,03 Nm. Odległości 
pomiędzy radarową pozycją echa i  otrzymywaną z urządzenia AIS 
mieszczą się w przedziale 0,03 do 0,06 Nm. Wartości namiaru 
mieszczą się  przedziale o szerokości 0,5o (od 0,2o do 0,7o). Urzą-
dzenia różnych producentów różnie obliczają te parametry i tak 
ARPA firmy Raytheon wskazuje zawsze większą odległość niż 
wskazywana na urządzeniu ECDIS 3000 firmy Transas, najczęściej 
o 0,04 Mm. 

AIS wysyła wartości chwilowe kursu, które wcześniej zostały 
pobrane z urządzenia do bufora pamięci, natomiast układ śledzący 
w radarze wylicza go na podstawie kolejnych pomiarów odległości i 
kierunku. Wskazania kursu poszczególnych urządzeń różnią się o 
kilka stopni. Najmniejsze wahania dotyczą systemu AIS. Największe 
zmiany są w urządzeniu firmy Decca, a mniejsze w Raytheon. 
Wynika to z algorytmów śledzenia urządzeń.[5] 

Dla prowadzenia obserwacji radarowej istotne jest wyznacze-
nie kursu i prędkości innej jednostki oraz odległości najmniejszego 
zbliżenia CPA (closest point of approach) i czasu do jego osiągnię-
cia. Pomiar odległości i kierunku zależy od dokładności radaru i  w 
praktyce ze względu na to, że śledzone statki dają silny sygnał 
odbity, pomiary te są dokładniejsze niż wymagania norm. Pozostałe 
dane są uśrednione z kolejnych pomiarów i zależnie od przyjętych 
algorytmów obliczenia mogą dawać różne wyniki, otrzymywane z 
różnych urządzeń dane różnią się między sobą. Na morzu statek 

podlega działaniu różnych zmiennych sił, dlatego jego kurs i pręd-
kość podlega ciągłym choć niewielkim zmianom. Również sygnał 
radarowy zmienia się ze względu na zmiany warunków propagują-
cych oraz zmianom powierzchni obliczeń obserwowanych obiektów. 
Praca na fali statku powoduje zmienny w czasie rozkład kierunko-
wego promieniowania anteny. Powoduje to, że kolejne sygnały 
radaru oświetlają różne części obserwowanego statku i w wyniku 
tych zjawisk otrzymane zmiany obliczanych parametrów. [4] Obli-
czenia CPA wykonywane na podstawie danych odbieranych za 
pomocą AIS wykazują blisko dwukrotnie większe błędy niż oblicza-
ne przez urządzenia ARPA. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że 
ARPA uśrednia dane ciągłych obserwacji a System Automatycznej 
Identyfikacji są dyskretnymi wartościami. Średnie błędy CPA obli-
czane przez radar wynosiły poniżej 0,1 Nm, a otrzymane z AIS były 
na poziomie 0,15Nm. wszystkie wskazania mieściły się  w warto-
ściach dopuszczalnych przez przepisy, które narzucają dokładność 
poniżej 0,3 Nm. Czas do wystąpienia największego zbliżenia TCPA 
nie był analizowany. 

3. PRZYKŁAD BADANIA WEKTORA RUCHU STATKU 

Pomiary zaprezentowane poniżej przeprowadzono na otwartym 
morzu na statku typu general cargo MV Nicola o tonażu brutto 9611 
t, długości 138m, szerokości 21m,  wykorzystując urządzenie AIS 
SAAB Transponder R4, oraz pracujący w paśmie X. Radar ARPA 
Sperry Marine Bridgemaster E 340 z 8ft anteną o szerokości cha-

rakterystyki w azymucie 1,8. Warunki pogodowe były korzystne: 
stan morza 2, siła wiatru wg skali Beauforta 3. Obserwowany statek 
nosił nazwę YOU & ISLAND. Na rys. 1 pokazano rejestrowany 
statek, a na rys. 2 jego dane odebrane za pomocą urządzenia AIS 

 

 
Rys. 1 Statek YOU & ISLAND 

 

 
Rys. 2 Dane statku YOU & ISLAND z AIS 
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Rys. 3 Odległość do statku YOU & ISLAND 

 
Rejestrowana na obu urządzeniach odległość systematycznie 

rośnie. ARPA przedstawia minimalnie większą wartość. Przez cały 
pomiar odległość się zmieniła o około 5 Mm. 
 

 
Rys. 4 Namiar na statek YOU & ISLAND 

 
Początkowo urządzenie AIS podaje większe wartości Namia-

rów. Po kilku minutach obserwacji różnice wskazań pomiędzy oby-
dwoma urządzeniami maleją i nie przekraczają 1 stopnia. Namiar 
równomiernie maleje. Namiar przez cały pomiar zmienił się o około 
59 stopni. 

Na podstawie tych pomiarów urządzenia obliczyły odległość 
najmniejszego mijania, która różni  się diametralnie. 

 

 
Rys. 5 CPA na statek YOU & ISLAND 

 
AIS pokazuje na początku mniejszą wartość, ale cały czas ta 

wartość wzrasta i to dość znacznie, co by wskazywało na zmianę 
kursu któregoś statku, albo obu. ARPA prezentuje praktycznie stałą 
wartość CPA.  

Czas do osiągnięcia odległości najmniejszego zbliżenia według 
obu urządzeń zmienia się różnie, gdyż obliczone wartości CPA są 

różne. Ujemne wskazania czasu oznaczają, że statki się oddalają 
od punktu CPA  

 

 
Rys. 6 TCPA na statek YOU & ISLAND 

 
Na początku obserwacji, jak widać na rys., różnica jest równa 

10 minut, a w 20 minucie mamy prawie równość wskazań. Wartości 
kursu i prędkości śledzonego statku można uznać za wiarygodne, 
ale wartości CPA są niepokojące, ponieważ bardzo się różnią,  a na 
tej podstawie podejmuje się ocenę bezpieczeństwa. 

 

 
Rys. 7 Kurs nad dnem statku YOU & ISLAND 

 
Wskazane pomiary kursu nad dnem wahają się na obu urzą-

dzeniach. Większe wahania wskazuje ARPA. AIS wskazuje nato-
miast większe wartości. Największa amplituda równa jest 2,8 stop-
nia. W tych warunkach pogodowych statki utrzymywały stabilny 
kurs, a zarejestrowane zmiany podawane z AIS są chwilowymi 
odczytami z urządzenia, natomiast większe wahania wskazań rada-
ru powodowane są dodatkowo fluktuacją sygnału spowodowaną 
zmianami skutecznej powierzchni statku w czasie myszkowania. 
Podobnie jest z rejestrowaną prędkością. 
 

 
Rys. 8 Prędkość nad dnem statku YOU & ISLAND 
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Początkowa prędkość mierzonego statku jest równa na obu 
urządzeniach. W kolejnych fazach pomiaru widać spadek prędkości 
prezentowanej przez urządzenia AIS a wzrost wartości wyliczanej 
przez ARPA. W trzech momentach jednak AIS wskazuje większą 
wartość. Wszystkie wzrosty i spadki prędkości nie przekraczają 
jednego węzła.  

PODSUMOWANIE 

Informacje dostarczane przez System Automatycznej Identyfi-
kacji Statków dają nawigatorowi nowe możliwości, dostarcza nie 
tylko informacji o ruchu innych jednostek z większą dokładnością i 
mniejszą zwłoką czasową niż można to uzyskać za pomocą radaru, 
ale umożliwia również bezpośrednią wymianę informacji.  

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, 
że pomiary odległości za pomocą radaru są wykonywane z dosta-
tecznie dużą dokładnością. Również obliczenia odległości do statku 
wykonywane przez AIS (z różnicy pozycji GPS statku własnego i 
obcego) są precyzyjne. Różnice pomiędzy namiarami wyznaczony-
mi przez poszczególne urządzenia są stałe i takie same podczas 
wszystkich pomiarów, co dowodzi, że są one spowodowane różnym 
oprogramowaniem poszczególnych urządzeń, oraz różnymi meto-
dami pomiarów. Kurs i prędkość są obliczane przez ARPA na pod-
stawie kolejnych pomiarów namiaru i odległości. Prędkość echa jest 
obliczana precyzyjnie i poszczególne serie pomiarowe wskazują na 
stabilność tego parametru. Kurs statku jest wyznaczany z mniejszą 
dokładnością i wykazuje zwykle ciągłe wahania w granicach kilku 
stopni. Sygnał radarowy jest różnie obliczany przez różne urządze-
nia i tak większe wahania kursu echa są prezentowane na ARPA 
Raytheon niż na wskaźniku ECDIS połączonego z tym radarem, ale 
też urządzenie firmy Raytheon łatwiej wykrywa manewr zmiany 
kursu echa. Dowodzi to, że o dokładności działania urządzeń decy-
duje oprogramowanie analizujące sygnały a nie tylko ograniczenia 
techniczne. 

W przypadku obliczania najmniejszej odległości zbliżenia -CPA 
i czasu jej wystąpienia –TCPA zauważyć można bardzo duże zmia-
ny w podawanych wartościach przez urządzenia. Duże różnice 
wystąpiły w sytuacji prezentowanej w tym opracowaniu. W innych 
sytuacjach były one mniejsze, ale występowały. Zaobserwowano, 
że gdy statki oddalały się od siebie błędy te osiągały większe warto-
ści. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że żadne urządzenie na-
wigacyjne nie daje całkowitej pewności, co do prezentowanych 
informacji. Występujące rozbieżności pomiędzy wskazaniami odle-
głości, namiarów, prędkości ech a w szczególności ich kursów 
powodują, iż prowadzenie nawigacji w oparciu tylko o jedno prezen-
towane urządzenie może być co najmniej ryzykowne. Jednak każdy 
z wyżej wymienionych systemów prezentuje bardzo cenne dla 
nawigatora informacje. Bardzo istotna w celu prowadzenia bez-
piecznej żeglugi jest możliwość porównania odczytów z kilku syste-
mów jednocześnie, dlatego też na mostkach większości ówcze-
snych statków możemy spotkać wszystkie badane w pracy urzą-
dzenia. 

Wszystkie uzyskane wyniki tak prowadzone w laboratorium jak 
na statku spełniają wymagania Rezolucji MSC.192(79). Pomiary 
prowadzone na morzu mają nieznacznie mniejszą dokładność niż 
rejestrowane w laboratorium, co jest spowodowane wpływem opóź-
nień przekazywania zmian kursu przez żyrokompas. Wpływ ten jest 
niewielki, ponieważ pomiary prowadzone były na dużym statku i 
podczas korzystnych warunków hydrometeorologicznych. W czasie 
sztormu, gdy statek pracuje na fali dokładności wyznaczania wekto-
ra ruchu i CPA będą mniejsze. 
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Ship movement parameters compare based  
on ARPA and AIS observation 

 This article presents the movement vector research con-

ducted in the radar laboratory of Gdynia Maritime Universi-

ty and during vessel cruises. The precision of designating the 

vessels' location, course, speed and CPA were researched 

using on-baord radars and AIS data. It is concluded that the 

precision of designating the researched parameters is greater 

than the International Maritime Organization requires. 
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