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Ryszard WAWRUCH 

BADANIA JAKOŚCIOWE INFORMACJI O CPA I TCPA  

WSKAZYWANEJ PRZEZ STATKOWY AIS 

 

Zgodnie z zaleceniami IMO, jeżeli dane o obiekcie są dostępne zarówno z AIS jak i z radarowej automatycznej pomocy 

nakresowej (ARPA lub ATA) oraz kryteria łączenia danych są spełnione tak, że informacje z AIS i radarowe są traktowane 

jako dotyczące jednego obiektu fizycznego, to w urządzeniach radarowych, jako stan domyślny, powinny być automatycznie 

wybierane i wyświetlane tylko symbol AIS i dane alfanumeryczne AIS tego obiektu. 

Artykuł przedstawia przeprowadzone w warunkach rzeczywistych wstępne badania wiarygodności prezentowanej przez 

statkowy AIS informacji o odległości i czasie mijania z drugim statkiem wyposażonym też w AIS, poprzez porównanie danych z 

AIS z prezentowanymi przez ARPA. 

 

WSTĘP 

Wprowadzenie na statki morskie urządzeń systemu automa-
tycznej identyfikacji (AIS) zmieniło znacznie możliwości prowadze-
nia obserwacji, szczególnie w warunkach ograniczonej widzialności. 
Co prawda, w przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) 2 grudnia 2015 r. Rezolucji A.1106(29) zawierającej znoweli-
zowane zalecenia na temat eksploatacji statkowych urządzeń AIS, 
znajdują się stwierdzenia, że AIS zostanie uznany jako wyposaże-
nie antykolizyjne w stosownym czasie i jego wprowadzenie nie 
zmienia aktualnych postanowień prawidła 19 “Zachowanie się stat-
ków podczas ograniczonej widzialności” Międzynarodowych przepi-
sów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) oraz zasad ich 
interpretacji, tym niemniej, zgodnie z zaleceniami tejże rezolucji, AIS 
może być wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji w 
zakresie unikania zderzeń, zgodnie z postanowieniami prawideł 6 
„Obserwacja” i 7 „Ryzyko zderzenia”, jako dodatkowe źródło infor-
macji, niezastępujące, lecz wspomagające obserwację radarową i 
dane prezentowane przez radarowe automatyczne pomoce nakre-
sowe (ARPA i ATA) poprzez [1]: 
– umożliwienie identyfikacji echa radarowego dzięki prezentacji 

nazwy, sygnału wywoławczego, numeru MMSI i typu statku, 
– prezentację tzw. statusu nawigacyjnego informującego o stop-

niu uprzywilejowania statku zgodnie z postanowieniami 
MPZZM, 

– prezentację kursu żyrokompasowego echa, 
– identyfikację manewrów wykonywanych przez echa radarowe 

bez opóźnienia czasowego charakterystycznego dla radaro-
wych układów śledzących i automatycznych pomocy nakreso-
wych, 

– dokładniejszą prezentację kąta drogi nad dnem i prędkości nad 
dnem oraz prędkości kątowej zwrotu ech radarowych. 
Należy również pamiętać, że zgodnie z zaleceniami Rezolucji 

IMO MSC.192(79) “Przyjęcie znowelizowanych wymagań technicz-
no-eksploatacyjnych dla urządzeń radarowych” z 6 grudnia 2004 r., 
jeżeli są jednocześnie dostępne dane o obiekcie AIS i śledzonym 

echu radarowym oraz, jeżeli są spełnione kryteria łączenia tych 
danych (pozycja, wektor ruchu, itp.) tak, że można uznać, że doty-
czą one jednego fizycznego obiektu, to jako warunki domyślne 
powinny być wybrane i zobrazowane na wskaźnikach radarowych 
tylko symbol obiektu AIS i dane cyfrowe o obiekcie AIS [2]. 

Dwoma podstawowymi parametrami służącymi do oceny stop-
nia zagrożenia kolizyjnego w sytuacji spotkania statków są: odle-
głość mijania zwana odległością największego zbliżenia i oznacza-
na skrótem CPA oraz czas pozostały do jej osiągnięcia, wyrażany w 
minutach i oznaczany skrótem TCPA. AIS oblicza ich wartości na 
podstawie informacji o kątach drogi nad dnem i prędkościach nad 
dnem oraz pozycjach geograficznych statków własnego i przeciw-
nego, pochodzących z podłączonych do statkowych urządzeń AIS 
odbiorników satelitarnego systemu nawigacyjnego, aktualnie naj-
częściej GPS lub DGPS. Ze względu na wyższą dokładność danych 
uzyskiwanych ze statkowego odbiornika satelitarnego systemu 
nawigacyjnego niż danych radarowych, wartości CPA i TCPA pre-
zentowane przez statkowe urządzenie AIS powinny być bardziej 
dokładne niż ich wskazania obliczone na podstawie śledzenia rada-
rowego i prezentowane przez ARPA i ATA. Aktualnie są dostępne 
opracowania zawierające porównanie dokładności informacji o 
pozycjach, kursach i prędkościach statków prezentowanych przez 
AIS i radarowe automatyczne pomoce nakresowe [3]. Brak w nich 
jednak informacji na temat dokładności wskazań CPA i TCPA przez 
statkowe urządzenie AIS. Pomiary przedstawione w tym artykule 
zostały przeprowadzone w celu oceny tej dokładności. 

1. OPIS POMIARÓW 

Pomiary były przeprowadzone w warunkach rzeczywistych 
(niesymulowanych) w czasie podróży morskich statków opisanych w 
tabeli 1 i przedstawionych na rys. 1 i 2, z wykorzystaniem urządzeń 
AIS i radarowych wymienionych też w tabeli 1. JRC to skrót nazwy 
przedsiębiorstwa Japan Radio Company Ltd. Warunki pogodowe 
podczas badań opisano wymienionym w ostatniej kolumnie w tabeli 
2 stanem morza wyrażonym w skali Douglasa. 

Tab. 1. Statki, na których przeprowadzono testy [4,5]  

Nazwa statku  Typ statku 
Pojemność 

brutto 
Długość 

[m] 
Prędkość eksploata-

cyjna [m/s] 

Urządzenia wykorzystywane w czasie testów 

Urządzenia radarowe / producent AIS / producent 

Magdalena Odendorff Masowiec – 106884 – 299.9 8,6 JMA-9132-SA,  JMA-9122-9XA / JRC JHS-183 / JRC 

Pampero Gazowiec LPG – 46789 – 226,0 8,0 JMA-9172-SA, JMA-9122-9XA /JRC JHS-183 / JRC 
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Rys. 1. Masowiec “Magdalena Oldendorff” [6] 

 
Rys. 2. Gazowiec LPG “Pampero” [7] 
 

Pomiary przeprowadzono podczas 38 sytuacjach spotkań stat-
ków przedstawionych w tabeli 1 i na rys. 1 i 2 z jednostkami wymie-
nionymi w tabeli 2. Określenia wymienione w tabeli 2 oznaczają: 
– długość – długość statku odczytana ze strony internetowej, 
– CPAmean – średnia wartość CPA obiektu w danej serii pomiaro-

wej (danym teście), 
– sytuacja spotkania: 

– 1 - wyprzedzanie; 
– 2 – statki płynące wprost na siebie, 
– 3 – kursy przecinające się. 
W każdej serii pomiarowej były rejestrowane jednocześnie, w 

trzydziestu sekundowych odstępach czasowych, następujące para-
metry śledzonego statku wskazywane przez AIS i ARPA: 
– namiar i odległość, 
– kurs (ARPA) i kąt drogi nad dnem (AIS) oraz prędkość, 
– CPA i TCPA. 

W nawigacji morskiej stosuje się oficjalnie jako jednostki odle-
głości i prędkości mile morskie (Mm) i węzły (w). 1 Mm odpowiada w 
przybliżeniu 1852 m, a jeden węzeł to 1 Mm/godz. AIS i ARPA 
prezentują wartości CPA i prędkości w tych jednostkach. Dlatego 
też na rysunkach przedstawiono wartości CPA i prędkości w tych 
jednostkach, a w tabeli 2, wartości CPAmean i prędkości, odpowied-
nio w milach morskich i kilometrach oraz w węzłach i m/s. 

Podstawową trudność w realizacji pomiarów stwarzał brak 
możliwości rejestracji obserwowanych parametrów na jednym 
wskaźniku. Ze względu na to ograniczenie, zastosowano rejestrację 
fotograficzną w tych samych momentach czasowych wskazań 
statkowego odbiornika AIS i ARPA.  
 

Tab. 2. Obserwowane statki [4,5] 
 

Nr Nazwa statku Typ statku 
Dłu-
gość 
[m] 

Prędkość 
[w]/[m/s] 

CPAmean 
[Mm]/[km] 

Sytuacja 
spotka-

nia 

Stan 
morza 

1 APL Vancuver Kontenerowiec 328 19.2/9.87 10.1/18.8 2 4 

2 Belgian Express Kontenerowiec 180 13.0/6,68 0.7/1.3 1 4 

3 Bulk Switzerland Masowiec 289 9.5/4.88 17.0/31.5 3 5 

4 Cap San Marco Kontenerowiec 333 20.0/10.28 2.5/4.7 3 4 

5 Carnival Valor Tankowiec 292 18.2/9.35 2.8/5.2 3 4 

6 Caroline Maersk Kontenerowiec 347 19.0/9.77 2.9/5.4 1 5 

7 China Peace Masowiec 289 0/0 4.4/8.1 1 3 

8 
Cosco Jinggangs-

han 
Masowiec 177 10.0/5.14 3.0/5.5 2 5 

9 
F.D. Gennaro 

Aurilia 
Masowiec 225 12.0/6.17 7.7/14.2 1 3 

10 Four Wind Tankowiec 249 12.0/6.17 0.9/1.6 3 4 

11 Free Neptune 
Statek 

towarowy 
185 11.5/5.91 9.5/17.6 3 2 

12 Horncap Kontenerowiec 153 14.5/7.45 2.7/5.0 3 3 

13 HSC Masowiec 289 11.6/5.96 5.5/10.1 2 3 

14 Hua San Tankowiec 333 14.0/7.20 3.1/5.8 3 4 

15 Hyundai Unity Kontenerowiec 294 13.3/6.84 9.2/17.0 1 3 

16 Jacamar Arrow Masowiec 199 14.0/7.20 1.1/2.1 2 5 

17 JS Columbia Masowiec 199 14.4/7.40 5.3/9.8 3 2 

18 Lena River Tankowiec 290 0 0.7/1.3 1 2 

19 
Maersk Cape 

Coast 
Kontenerowiec 249 

15.0/7.71 
2.1/3.8 2 

1 

20 Mount Nevis Masowiec 290 7.0/3.60 1.7/3.1 2 7 

21 MSC Rachele Kontenerowiec 334 19.5/10.02 3.6/6.7 3 5 

22 NCC Danah Tankowiec 183 13.5/6.94 2.9/5.4 3 7 

23 New Harmony Tankowiec 333 14.5/7.45 3.1/5.8 1 6 

24 NYK Altair Kontenerowiec 333 14.1/7.25 6.0/11.1 2 4 

25 Ocean Trader 
Statek 

towarowy 
180 11.1/5.71 15.7/29.0 1 4 

26 OOCL Korea Kontenerowiec 366 15.8/8.12 1.5/2.7 3 
Martwa 

fala 

27 Port Shanghai Masowiec 190 10.0/5.14 2.2/4.1 2 5 

28 Regio Mar Statek rybacki 21 8.0/4.11 2.4/4.4 1 2 

29 Samoa Masowiec 225 12.0/6.17 2.1/3.9 1 5 

30 SCL Basilea 
Statek 

towarowy 
140 14.2/7.30 9.5/17.7 2 3 

31 Southern Narwhal Tankowiec 135 13.0/6.68 1.3/2.4 3 4 

32 Spirit of Britain Prom 213 23.5/12.08 8.3/15.3 3 3 

33 Stolt Puffin Tankowiec 100 10.2/5.24 7.4/13.8 1 3 

34 Stolt Puffin Tankowiec 100 10.2/5.24 5.7/10.6 1 3 

35 Suez Vasilis Tankowiec 274 14.0/7.20 1.4/2.6 1 4 

36 Tian Zhu Feng Masowiec 225 10.8/5.55 10.0/18.5 1 7 

37 Unique Brilliance Masowiec 288 Zmienna 2.1/3.8 1 6 

38 Varamo Kontenerowiec 166 25.3/13.00 1.3/2.4 2 4 

 
Ze względu na wymagania dotyczące dokładności wskazań ra-

darowych automatycznych pomocy nakresowych, we wszystkich 
przypadkach, jednostka obserwowana była śledzona przez ARPA 
co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem rejestracji oraz oba statki 
(własny i śledzony) nie wykonywały w tym czasie żadnych manew-
rów. Każda seria pomiarowa obejmowała 30 rejestracji. W 5 sytua-
cjach spotkania jeden statek stał na kotwicy: statek własny w sytua-
cjach Nr: 6, 23 i 37, jednostka obserwowana w sytuacjach Nr: 7 i 18. 
W pozostały przypadkach: 
– statek własny zmieniał kurs, podczas gdy jednostka obserwo-

wana płynęła stałym kursem i prędkością (sytuacje Nr: 20, 22 i 
34), 

– statek własny płynął stałym kursem i prędkością jednostka 
obserwowana zmieniła kurs (sytuacje Nr: 10, 14, 31 i 33), 

– oba statki wykonały zwroty (sytuacja Nr 30), 
– oba statki płynęły nie wykonując żadnych manewrów (sytuacje 

Nr: 1-5, 8, 9, 11-13, 15-17, 19, 21, 22, 24, 25-28, 32, 35, 36 i 
38). 

2. OMÓWIENIE WYNIKÓW TESTÓW  

Przedstawione w artykule pomiary zostały zrealizowane w celu 
sprawdzenia, czy osoba dowodząca i manewrująca statkiem (kapi-
tan, oficer wachtowy, pilot), w sytuacjach, kiedy są dostępne dane o 
drugiej jednostce z AIS i radarowych pomocy nakresowych oraz 
spełnione są kryteria łączenia tych danych, może polegać na infor-
macji o CPA i TCPA drugiego statku prezentowanej tylko przez AIS. 
Badaniom poddano wyposażone w AIS i śledzone przez radarowe 
automatyczne pomoce nakresowe, statki różnych wielkości i typów, 
począwszy od małego statku rybackiego po duże kontenerowce i 
tankowce, stojące na kotwicy i płynące z różnymi prędkościami w 
różnych warunkach hydrometeorologicznych, w tym w warunkach 
sztormowych przy stanie morza 7o w skali Douglasa, mijające statek 
własny w odległościach od 0.7 Mm (1.3 km) do 17.0 Mm (31.5 km). 

Liczba przeprowadzonych testów jest zbyt mała aby można by-
ło określić na ich podstawie zależności statystyczne, ale umożliwia 
sformułowanie pewnych uwag ogólnych wymagających dalszej 
weryfikacji. 
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Jak już zaznaczono wcześniej, statkowy AIS odbiera w okre-
ślonych odstępach czasowych wiadomości zawierające wskazania 
odbiornika satelitarnego systemu nawigacyjnego, żyrokompasu, 
logu i miernika prędkości kątowej zwrotu podłączonych do urządze-
nia AIS na drugiej jednostce. Na postawie tych danych, znając 
pozycję i wektor ruchu statku własnego, oblicza CPA i TCPA tej 
jednostki. Wyniki obliczeń powinny być więc dokładniejsze od wska-
zań urządzeń radarowych i pokazywać manewry obserwowanej 
jednostki bez opóźnienia czasowego charakterystycznego dla rada-
rowych automatycznych pomocy nakresowych. Przeprowadzone 
testy potwierdziły słuszność tego poglądu. We wszystkich seriach 
pomiarowych, w czasie których manewrował co najmniej jeden 
statek, AIS wskazał wcześniej zmiany wartości CPA i TCPA niż 
ARPA (rys. 3-7) [4]. 
 

 
Rys. 3. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA kontenerow-
ca “Caroline Maersk” zmieniającego kurs o 16o (sytuacja Nr 6, 
statek własny stoi na kotwicy, stan morza 5) [4, 5], 

 

 
Rys. 4. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości TCPA kontene-
rowca “Caroline Maersk” zmieniającego kurs o 16o (sytuacja Nr 6, 
statek własny stoi na kotwicy, stan morza 5) [4] 

 
Ukazane na rys 3 i 4 wcześniejsze wykrycie przez AIS zmiany 

parametrów zbliżenia obserwowanej jednostki do statku własnego 
(CPA i TCPA) wynika z opóźnienia czasowego wykrycia przez 
ARPA zmiany kursu śledzonej jednostki (rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości kursu kontene-
rowca “Caroline Maersk” wykonującego zwrot o 16o (sytuacja Nr 6, 
statek własny stoi na kotwicy, stan morza 5) [4] 

 

 
Rys. 6. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA tankowca 
“New Harmony” zmieniającego dwukrotnie kurs w czasie pomiarów 
(sytuacja Nr 23, statek własny stoi na kotwicy, stan morza 6) [4] 

 

 
Rys. 7. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA statku towa-
rowego “SCL Basilea” (sytuacja Nr 30, oba statki zmieniały w czasie 
pomiarów swoje kursy, stan morza 3) [5] 
 

We wszystkich testach, w czasie których oba statki (własny i 
śledzony) nie zmieniały wektorów swojego ruchu, AIS wskazywał 
aktualne wartości CPA i TCPA co najmniej tak samo stabilnie jak 
ARPA. Rys. 8 i 9 prezentują przykładowo wykresy zmian wartości 
CPA i TCPA w funkcji czasu w teście Nr 38. Dowodzą one, że 
dokładność pokazywanej przez AIS informacji o CPA i TCPA ob-
serwowanej jednostki może zależeć od liczby raportów pozycyjnych 
(wiadomości AIS) odebranych z tej jednostki. 
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Rys. 8. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA kontenerow-
ca “Varamo” (sytuacja Nr 38, oba statki (własny i obserwowany) 
płynęły stałymi kursami ze stałymi prędkościami, stan morza 4) [4] 
 

 
Rys. 9. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości TCPA kontene-
rowca “Varamo” (sytuacja Nr 38, oba statki (własny i obserwowany) 
płynęły stałymi kursami ze stałymi prędkościami, stan morza 4) [4] 
 

Często AIS prezentował mierzone parametry dokładniej i bar-
dziej stabilnie niż ARPA. Sytuacje takie przedstawiono na rys. 10-
14. 
 

 
Rys. 10. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA statku 
towarowego “Free Neptune” (sytuacja Nr 11, statek własny i “Free 
Neptune” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 2) [5]  
 

 
Rys. 11. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości TCPA statku 
towarowego “Free Neptune” (sytuacja Nr 11, statek własny i “Free 
Neptune” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 2) [5] 
 

 
Rys. 12. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA kontene-
rowca “APL Vancouver” (sytuacja Nr 1, statek własny i “APL Van-
couver” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4) [5] 
 

Rys. 13. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości TCPA kontene-
rowca “APL Vancouver” (sytuacja Nr 1, statek własny i “APL Van-
couver” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4) [5] 
 

Większa dokładność i stabilność wskazań wartości CPA i 
TCPA przez AIS, w sytuacji braku manewrów statku własnego i 
obserwowanej jednostki, wynika z większej dokładności i stabilności 
informacji o kursie i prędkości statku przeciwnego transmitowanej 
przez AIS na nim zainstalowany niż obliczonej przez ARPA na 
statku własnym na podstawie śledzenia radarowego (rys. 14-17). 
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Rys. 14. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości kursu statku 
towarowego “Free Neptune” (sytuacja Nr 11, statek własny i “Free 
Neptune” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 2) [5] 

 

 
Rys. 15. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości prędkości statku 
towarowego “Free Neptune” (sytuacja Nr 11, statek własny i “Free 
Neptune” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 2) [5] 
 

 
Rys. 16. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości kursu kontene-
rowca “APL Vancouver” (sytuacja Nr 1, statek własny i “APL Van-
couver” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4) [5] 
 

 
Rys. 17. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości prędkości kon-
tenerowca “APL Vancouver” (sytuacja Nr 1, statek własny i “APL 
Vancouver” płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4)  
[5] 
 

Czasami, AIS przedstawiał wartości parametrów zbliżenia, 
szczególnie CPA, mało stabilnie (rys. 18). Przyczyną tego mogła 
być mała stabilność prezentacji przez AIS wartości kursu i prędko-
ści, względnie kursu lub prędkości obserwowanego statku (rys. 19 i 
20). 
 

Rys. 18. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA kontene-
rowca “NYK Altair” (sytuacja Nr 24, statek własny i “NYK Altair” 
płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4) [5]  
 

Rys. 19. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości kursu kontene-
rowca “NYK Altair” (sytuacja Nr 24, statek własny i “NYK Altair” 
płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4) [5] 
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Rys. 20. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości prędkości kon-
tenerowca “NYK Altair” (sytuacja Nr 24, statek własny i “NYK Altair” 
płynęły stałymi kursami i prędkościami, stan morza 4) [5] 
 

Zalety AIS stają się widoczne, między innymi, podczas obser-
wacji statków na kotwicowisku, kiedy łukowanie jednostek stojących 
na kotwicy powoduje małą dokładność obliczenia przez ARPA, na 
podstawie śledzenia radarowego, wartości CPA i TCPA zakotwi-
czonych statków, wskazywanych często jako jednostki płynące z 
małymi prędkościami zmiennymi kursami. Sytuację taką ukazano na 
rys. 21-24 przedstawiających informację o stojącym na kotwicy 
masowcu “China Peace”, prezentowaną przez AIS i ARPA na statku 
zbliżającym się do kotwicowiska z odległości 15 Mm (27.8 km). 
 

 
Rys. 21. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA stojącego 
na kotwicy masowca “China Peace” (sytuacja Nr 7, statek własny 
płynął stałym kursem ze stałą prędkością, stan morza 3) [5] 
 

 
Rys. 22. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości TCPA stojącego 
na kotwicy masowca “China Peace” (sytuacja Nr 7, statek własny 
płynął stałym kursem ze stałą prędkością, stan morza 3) [5] 

 
Rys. 23. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości kursu stojącego 
na kotwicy masowca “China Peace” (sytuacja Nr 7, statek własny 
płynął stałym kursem ze stałą prędkością, stan morza 3) [5] 
 

 
Rys. 24. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości prędkości stoją-
cego na kotwicy masowca “China Peace” (sytuacja Nr 7, statek 
własny płynął stałym kursem ze stałą prędkością, stan morza 3) [5] 
 

Oddzielną kwestią jest dokładność informacji o CPA i TCPA 
prezentowanej przez statkowe urządzenie AIS w niekorzystnych 
warunkach hydrometeorologicznych. Jak pokazano na rys. 25 i 26, 
AIS może w takich warunkach przedstawiać tą informację z taką 
samą dokładnością i stabilnością jak ARPA lub nawet niższą. Przy-
czyną tego jest mała stabilność w funkcji czasu transmitowanych 
przez AIS chwilowych wartości kursu, kąta drogi nad dnem i pręd-
kości nad dnem (rys. 27 i 28). Dane przedstawione na rys. 25-28 
dotyczą kontenerowca “OOCL Korea” płynącego kursem przecina-
jącym przy występowaniu wysokiej martwej fali. 
 

 
Rys. 25. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości CPA kontene-
rowca “OOCL Korea” (sytuacja Nr 26, statek własny i “OOCL Korea” 
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płynęły stałymi kursami ze stałymi prędkościami, wysoka martwa 
fala) [5]  
 

Rys. 26. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości TCPA kontene-
rowca “OOCL Korea” (sytuacja Nr 26, statek własny i “OOCL Korea” 
płynęły stałymi kursami ze stałymi prędkościami, wysoka martwa 
fala) [5]  
 

 
Rys. 27. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości kursu kontene-
rowca “OOCL Korea” (sytuacja Nr 26, statek własny i “OOCL Korea” 
płynęły stałymi kursami ze stałymi prędkościami, wysoka martwa 
fala) [5]  
 

 
Rys. 28. Prezentowane przez AIS i ARPA wartości prędkości kon-
tenerowca “OOCL Korea” (sytuacja Nr 26, statek własny i “OOCL 
Korea” płynęły stałymi kursami ze stałymi prędkościami, wysoka 
martwa fala) [5]  

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wykazały, że dokładność i stabilność 
wskazań wartości CPA i TCPA obserwowanej jednostki przez stat-
kowe urządzenie AIS są co najmniej na poziomie dokładności i 
stabilności danych prezentowanych przez radarowe automatyczne 
pomoce nakresowe (ARPA i ATA). AIS często prezentuje te dane 
dokładniej i bardziej stabilnie, na przykład podczas zbliżania się do 
jednostki stojącej na kotwicy. Kwestią wymagającą dalszych badań 
jest dokładność informacji o CPA i TCPA prezentowanej przez 
statkowe urządzenie AIS w niekorzystnych warunkach hydrometeo-
rologicznych. 
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Qualitative research of information about the CPA and TCPA 
indicated by the ship's AIS 

According to the IMO recommendation when the target 

data from AIS and radar plotting aids are both available and 

the association criteria are fulfilled such that the AIS and 

radar information are considered as for the one physical 

target, then as a default condition in radar equipment the AIS 

target symbol and the alphanumerical AIS target data should 

be automatically selected and displayed only. 

The article presents researches conducted in real condi-

tions on the reliability of information presented by ship's AIS 

about the passing distance with other vessel equipped with 

AIS too and time to pass it by comparing data from the AIS 

with that presented by ARPA. 
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