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EFEKTYWNA DOMENA STATKU NA AKWENIE OGRANICZONYM  
I JEJ ZASTOSOWANIE W SYSTEMACH STATKOWYCH 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad domeną efektywną statku na akwenie ograniczonym. Badania 

prowadzono dla statków określonych wielkości. Dane zbierano z rejestrowanych zapisów symulacji prowadzonych 

w laboratorium systemów ECDIS. Analizowano kształt i wielkość domeny statków określonej wielkości i prędkości. 

Dokonano porównania domen bezwzględnych i względnych w celu ustalenia wzajemnych zależności oraz wpływu 

wielkości i prędkości jednostek na kształt i wielkość domeny. Przedstawiono wyniki w poszczególnych fazach ba-

dań, wybrane wyniki końcowe oraz sformułowano wnioski. 

 

WSTĘP 

Zapewnienie bezpiecznej żeglugi wiąże się z koniecznością 
ciągłej oceny i analizy sytuacji z użyciem całego dostępnego wypo-
sażenia nawigacyjnego statku.  

Analiza i ocena sytuacji powinny być oparte na pewnych ściśle 
określonych kryteriach. W przypadku akwenów ograniczonych 
używane powszechnie w procesie analizy i oceny sytuacji parame-
try okazują się niewystarczające. Zastosowanie ich na akwenie 
ograniczonym jest z reguły bardzo trudne i wymaga dużego do-
świadczenia w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu. Zastą-
pienie ich eliptyczną domeną statku z możliwością definiowania 
przez nawigatora jej podstawowych parametrów znacznie usprawni-
łoby proces oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego [5].  

Instalowane na statkach systemy prezentacji map elektronicz-
nych i dodanej informacji (ECDIS) i prostsze systemy map cyfro-
wych (ECS) dają możliwość zdefiniowania i wprowadzenia nowych 
parametrów bezpieczeństwa uzupełniających lub zastępujących 
obecnie stosowane. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu do-
meny statku do analizy i oceny sytuacji [3, 4]. Względnie nowe w 
nawigacji pojęcie domeny statku można wymiennie stosować z 
określeniem „strefa bezpieczeństwa statku”. 

Najczęściej stosowaną w literaturze jest definicja domeny jako 
obszaru wokół statku, który nawigator utrzymuje lub chce utrzymy-
wać wolny od innych obiektów.  

Wykazano wpływ następujących czynników na kształt i wiel-
kość efektywnej domeny statku: długości statku; prędkości statku, 
stanu morza, pogody, prądów pływowych, akwenu, obecności in-
nych statków różnej wielkości. 

1. BADANIA SYMULACYJNE 

W celu identyfikacji efektywnych domen statków przeprowa-
dzono badania symulacyjne dające możliwość rejestracji pozycji 
statków z maksymalną możliwą częstotliwością. Domeny takie 
określane dalej będą jako domeny efektywne statku. W związku z 
dużą różnorodnością domen występujących w literaturze i różnicami 
w interpretacji granicy domeny w badaniach przyjęto wyznaczać nie 
jedną, a trzy granice domen efektywnych dla poszczególnych jed-
nostek pływających. Wyznaczano granice domeny: maksymalną, 
średnią i minimalną (rysunek 1). 

1.1. Środowisko badań symulacyjnych 

Badania prowadzono na symulatorze ECDIS z ośmioma nieza-
leżnymi stanowiskami firmy Transas. Urządzenie pozwala rejestro-

wać standardowe dane transmitowane przez statki w morskim 
systemie automatycznej identyfikacji (AIS) z dyskretyzacją 1 s. 
Zainstalowany w Akademii Morskiej w Szczecinie symulator pozwa-
la realizować praktycznie każdy scenariusz. Modele statków dyspo-
nują pełnymi możliwościami manewrowania kursem jak i prędko-
ścią, możliwy jest wybór akwenów oraz dobór warunków hydrome-
teorologicznych. 

 

 
Rys. 1. Granice domeny statku  

 
Dla celów badań wybrano sześć sytuacji spotkań statków oraz 

trzy modele jednostek pływających. Dla nich przygotowano i zapi-
sano odpowiednie scenariusze pozwalające następnie wielokrotnie 
odtwarzać sytuację początkową z możliwością dowolnego, indywi-
dualnego późniejszego działania nawigatorów. Każdy ze scenariu-
szy zrealizowano pięciokrotnie, co dało 30 do 35 indywidualnych 
przejazdów statków manewrujących w każdym scenariuszu (zależ-
nie od ilości uczestników kursów ECDIS). Łącznie przeprowadzono i 
zarejestrowano wykonanie 160 jazd (realizacji scenariuszy), co przy 
6 do 7 uczestników każdego dało 1036 indywidualnych przejazdów. 
Czas trwania pojedynczego scenariusza, zależnie od sytuacji spo-
tkaniowej i typu statku wynosił od 10 do 20 minut. 

W badaniach wykorzystano trzy modele statków różnej wielko-
ści określane dalej jako: „duży”, „średni” i „mały” (tabela 1). Badano 
trzy relacje prędkości statków określane jako: „duża-mała”, „równe”, 
„mała-duża”. 
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Tab. 1. Parametry techniczno-eksploatacyjne statków użytych w 

badaniach [6]  

Wielkość 
statku 

Długość 
całkowita 

[m] 

Szerokość  
[m] 

Zanurzenie  
[m] 

Wyporność  
[t] 

Prędkość  
[w] 

Mały 95,0 13,0 3,7     3 510 11,1 

Średni 173,5 23,0 8,1   19 512 18,9 

Duży 261,3 48,0 9,0   63 430 16,3 

 

1.2. Metoda domen częściowych 

Pierwszym krokiem do analizy i dalszych obliczeń dla wszyst-
kich scenariuszy było wyznaczenia trajektorii rzeczywistych statków. 
Rzeczywiste trajektorie w przykładowym scenariuszu 045° pokaza-
no na rysunku 2. Rysunek przedstawia pojedynczą trajektorię statku 
niemanewrującego o stałym kursie i prędkości (tu kurs 190°, v=18,9 
w) oraz wiązkę 35 trajektorii statków manewrujących o takich sa-
mych początkowych parametrach ruchu (tu kurs 280°, v0=18,9 w). 
Trajektorie obrazują różnorodność wykonanych manewrów pod 
względem kierunku i wydatności zmiany kursu, czasu rozpoczęcia 
manewru oraz manewry prędkością statku. 

 

 
Rys. 2. Trajektorie rzeczywiste statków „średnich” w scenariuszu 
045° 

 
Po ocenie i akceptacji zarejestrowanych danych przystąpiono 

do wyznaczania trajektorii względnych badanych jednostek, będą-
cych pierwszym krokiem do identyfikacji domeny statku. Trajektorie 
względne określano oddzielnie dla statku niemanewrującego i stat-
ku manewrującego. Przedstawiono je odpowiednio na rysunkach 3 i 
4.  

Rysunek 3 przedstawia umieszczony w środku układu współ-
rzędnych statek niemanewrujący z widocznymi sylwetkami statków 
manewrujących. Opisywany scenariusz 045° symuluje sytuację, 
gdzie statki szykujące się do manewru antykolizyjnego widzą statek 
obcy na kącie kursowym 045° (liczonym w systemie pełnym od osi 
statku). Jest to tzw. zobrazowanie względne, często stosowane 
przez nawigatorów w urządzeniach radarowych i systemach map 
elektronicznych, dające możliwość szybkiej oceny rzeczywistej 
odległości mijania się statków. 

 

 
Rys. 3. Trajektorie względne statku niemanewrującego w scenariu-
szu 045° 

 
Rysunek 4 przedstawia odwróconą sytuację, gdzie w środku 

układu współrzędnych umieszczono statek manewrujący z widocz-
nymi sylwetkami statków niemanewrujących. Jest to forma skumu-
lowanego „spojrzenia” ze statku manewrującego, jak układały się 
sylwetki statków niemanewrujących w trakcie wykonywania manew-
ru antykolizyjnego. Po dokładnej analizie rysunków 3 i 4 zaobser-
wować można pewne granice (tu minimalną i maksymalną), w jakich 
układały się sylwetki statków. Będą one dalej analizowane i przeli-
czane na granice domeny statku (osobno w poszczególnych scena-
riuszach do późniejszego łączenia). 

 

 
Rys. 4. Trajektorie względne statku manewrującego w scenariuszu 
045° 
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Algorytm procesu wyznaczania domen częściowych pokazano 
na rysunku 5. 

 

 
 

Rys. 5. Schemat procesu wyznaczania efektywnych domen czę-
ściowych 

 
Otrzymane domeny częściowe (minimalna, średnia i maksy-

malna) w poszczególnych scenariuszach (sytuacjach spotkań stat-
ków na różnych początkowych kątach kursowych) zostały następnie 
łączone w celu otrzymania domen całkowitych. Zasadę łączenia 
domen częściowych w całkowite pokazano na rysunku 6 a i 6 b. 

Rysunek 6 a) przedstawia dwie wybrane częściowe domeny 
średnie statku manewrującego, tu w scenariuszach 045° (gwiazdki i 
linia) oraz 000° (romby i linia). Dla uproszczenia pokazano tylko 
punkty z lewej strony i przed dziobem statku (sylwetka statku w 
środku układu współrzędnych).  

Z rozpatrywanych tak kolejnych scenariuszy wybierano wyci-
nek zawierający mniejsze odległości od statku na poszczególnych 
kątach kursowych. Z tak zestawionych danych wybrano i połączono 
dwa wycinki w jeden zaznaczony na rysunku 6 b) pogrubioną ciągłą 
linią. 

  
a) dwie domeny częściowe      

 

 
b)  wybór wycinków domen częściowych 

 

Rys. 6. Łączenie domen częściowych w całkowite  

 
Powyższą operację przeprowadzono dla wszystkich scenariu-

szy w każdej grupie statków (analizowana wielkość i prędkość).  
Uproszczony szkic wyboru całkowitej domeny statku (uprosz-

czona sylwetka w środku) przedstawiono na rysunku 7, gdzie prze-
rywanymi liniami pokazano w sposób uproszczony domeny czę-
ściowe w kolejnych scenariuszach, a ciągłą linią wyselekcjonowaną 
domenę całkowitą.  

Tą samą metodę zastosowano do statku manewrującego i 
niemanewrującego otrzymując w każdej grupie scenariuszy (trzy 
wielkości i trzy prędkości) po trzy domeny całkowite (minimalną, 
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średnią, maksymalną) osobno dla statków manewrującego i niema-
newrującego. 

 

 
 
Rys. 7. Wybór domeny całkowitej z domen częściowych 

 
Domeny statków manewrujących i niemanewrujących poddano 

scalaniu w celu otrzymania całościowej domeny analizowanego 
statku. 

Schematycznie całkowity proces scalania domen przedstawio-
no na rysunku 8. 

Niezależnie od siebie scalano domeny minimalne, średnie i 
maksymalne. W trakcie scalania danych analizowano odpowiadają-
ce sobie odległości na tych samych kątach kursowych analizowa-
nych statków. Zastosowano następujący algorytm scalania: 
– domena maksymalna - dla każdego kąta kursowego wybierano 

wartość większą, 
– domena średnia - wyliczano wartość średnią arytmetyczną na 

każdym kącie kursowym (rysunek 8), 
– domena minimalna - dla każdego kąta kursowego wybierano 

wartość mniejszą. 
 

 

Rys. 8. Całkowite domeny średnie statków manewrujących i niema-
newrujących z wybraną domeną całościową 

 

2. PROCES APROKSYMACJI 

 
Prezentowane powyżej domeny otrzymane metodą domen 

częściowych zarówno bezwzględne i względne poddano aproksy-
macji. 

Celem aproksymacji było wygładzenie danych oraz otrzymanie 
czterech opisanych poniżej parametrów elips będących domenami 
dla statków trzech analizowanych wielkości i w badanych relacjach 
prędkości. We wszystkich przypadkach aproksymowano domeny: 
maksymalną, średnią i minimalną.  

Zarówno z własnych badań jak i innych dostępnych źródeł wy-
nika, że domena statku ma kształt eliptyczny.  

Ogólna postać równania parametrycznego elipsy przy stwier-
dzonym braku nachylenia / obrotu to: 

 

                 (1) 

                  (2) 

gdzie:  
a - półoś wielka elipsy, 
b - półoś mała elipsy, 
x0 - przesunięcie środka elipsy na osi X, 
y0 - przesunięcie środka elipsy na osi Y. 
 
W celu aproksymacji zastosowano metodę algorytmów gene-

tycznych. Jest to narzędzie umożliwiające wyznaczenie rozwiązania 
suboptymalnego - oznacza to, że rozwiązanie nie musi być opty-
malne, ale jest z reguły bardzo bliskie, często identyczne z optymal-
nym [1]. Zaletą jest to, że ze względu na sposób wyboru rozwiąza-
nia (nie z punktu a z grupy) przebiega dużo szybciej. W badaniach 
warunkiem zatrzymania było osiągnięcie minimum funkcji przysto-
sowania. Dla każdej domeny powtarzano cykl minimum dziesięciu 
obiegów po 100 iteracji (generowano 100 pokoleń). 

 
Chromosomy tworzące genotyp to cztery ww. parametry elipsy 

- a, b, x0, y0. Za miarę dopasowania przyjęto sumę odległości po-
między granicami domen rzeczywistej (wyznaczonej na podstawie 
pomiarów) a estymowanej elipsą na zadanych kątach kursowych. 
Za najbardziej dopasowaną przyjęto tą o minimalnej wartości funkcji 
dopasowania (3), (4). Przyjęto analizować kąty kursowe z dyskrety-
zacją 10°.  

Funkcja dopasowania (Fitness Function) otrzymuje postać: 
 

      

 

   

 (3) 

           
         

  (4) 

gdzie: 
d -  suma odległości na wszystkich analizowanych kątach 
      kursowych, 
di - różnica odległości i na kącie kursowym, 
xi - współrzędna x punktu aproksymowanej elipsy, 
x0 - współrzędna x punktu zarejestrowana na danym kącie 
      kursowym, 
yi - współrzędna y punktu aproksymowanej elipsy, 
y0 - współrzędna y punktu zarejestrowana na danym kącie 
      kursowym. 
 
Przykładową aproksymowaną względną średnią domenę statku 

„średniego” przedstawia rysunek 9. Aproksymowana elipsa nałożo-
na jest na oryginalne otrzymane wcześniej punkty danych. Widocz-
na jest duża zgodność oryginalnych danych i aproksymowanej 
elipsy. Jednostką na osiach X i Y jest tu L – długość statku. 
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Rys. 9. Aproksymowana względna domena średnia statku „średnie-
go”  

 
Otrzymane w procesie aproksymacji parametry elips względ-

nych statku „średniego” zestawiono w tabeli 2.  
 

Tabela 2. Przykładowe parametry domen względnych  
po aproksymacji 

Statek 

„średni” 

y0 

[L] 

x0 

[L] 

b 

[L] 

a 

[L] 

Średnia 0,16 0,09 7,73 3,08 

Maksymalna 0,72 0,20 9,91 4,78 

Minimalna -0,33 -0,04 3,10 2,53 

 
Opisany powyżej proces aproksymacji stosowano kolejno dla 

wszystkich badanych wielkości i relacji prędkości, wykonując aprok-
symację niezależnie dla wartości bezwzględnych oraz względnych. 
Wartości względne otrzymywano przez dzielenie odległości bez-
względnych na wszystkich kątach kursowych przez długość rozpa-
trywanego statku. 

3. DOMENY EFEKTYWNE STATKÓW RÓŻNEJ WIEL-
KOŚCI I PRĘDKOŚCI 

Otrzymane w procesie aproksymacji parametry elips – domen 
statków analizowanych wielkości i prędkości zestawiono do dalszej 
analizy na zbiorczych rysunkach. Rysunek 10 przedstawia przykła-
dowe średnie domeny bezwzględne statków trzech wielkości, gdzie 
stosowaną jednostką odległości są metry. Dla domen względnych 
należy przeliczyć jednostki - przeskalować wykres na jednostki 
względne (L) dzieląc odległości przez długość statku. 

 

 

 
Rys. 10. Średnie bezwzględne domeny efektywne statków trzech 
wielkości  

 
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, 

że relacje między domenami względnymi są odwrotne do tych 
między bezwzględnymi, tzn., że statek mały ma większe domeny 
względne niż statek duży (rysunek 11). 

  

 
Rys. 11. Średnie względne domeny efektywne statków trzech wiel-
kości  

 
Kontynuując analizę zależności między domenami naniesiono 

je na kolejne wykresy. 
Rysunek 12 przedstawia w postaci elips stosunek między do-

menami statków różnej wielkości. Wykres sporządzono w układzie 
tzw. „statkowym” - Y, X. Przedstawiony ciągłą linią okrąg przedsta-
wia wartość referencyjną R = 1, tu odpowiednio przeskalowaną na 
potrzeby wykresu bezwzględną domenę średnią statku „dużego”. 
Wrysowane przerywanymi liniami elipsy prezentują wartości stosun-
ku (współczynnika) odległości na poszczególnych kątach kursowych 
odpowiednio dla par statków: „duży” / „średni” i „duży” / „mały”. 
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Prezentowane wartości ((dla domen bezwzględnych) nie przekra-
czają wartości 1. 

 

 
Rys. 12. Zależności między domenami bezwzględnymi statków 
trzech wielkości 

 
Zestawienie analogicznych danych dla domen względnych 

przedstawiono na rysunku 13. 

 
Rys. 13. Zależności między domenami bezwzględnymi statków 
trzech wielkości 
 

Jako domenę referencyjną (odniesienia) przyjęto domenę 
względną statku dużego widoczną po przeskalowaniu jako ciągła 
linia  - okrąg o promieniu R = 1. Wrysowane przerywanymi liniami 
elipsy prezentują wartości stosunku (współczynnika) odległości na 
poszczególnych kątach kursowych odpowiednio dla par statków: 
„średni”/„duży” i „mały”/„duży”. Przyjmowane wartości przekraczają 
wartość 1, co oznacza, że względne domeny statków rosną ze 
spadkiem wielkości statku. 

Analiza tak zestawionych danych jest jednym z podejść do 
analizy wpływu wielkości i prędkości statku na kształt i wielkość jego 
domeny, czytelnym dla nawigatora morskiego. Jednak trudnym 
okazuje się znalezienie względnie prostej formuły matematycznej do 
późniejszego stosowania znalezionych zależności w skomputery-
zowanych systemach nawigacyjnych statku. Dlatego w dalsze 
badania wpływu wielkości a następnie także prędkości ograniczono 
do długości półosi i położenia środka domeny. 

Opisane powyżej procesy zastosowano także dla trzech anali-
zowanych relacji prędkości, wykonując obliczenia na wartościach 
względnych i bezwzględnych. Wybrane wyniki (dla domen bez-
względnych przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Przykładowe parametry domen bezwzględnych  

po aproksymacji 

Prędkość „duża-

mała” 

x0 

[m] 

y0 

[m] 

a 

[m] 

b 

[m] 

Średnia 121.5 29,13 1647,6 550,02 

Maksymalna 0,33 -30,3 2025 754,4 

Minimalna -168,68 33,57 900,12 408,59 

 

4. ZASTOSOWANIE W SYSTEMACH STATKOWYCH  

Prezentowane badania dotyczą tylko tzw. domeny efektywnej, 
ale posiadając wiedzę o tzw. domenie deklaratywnej [8] można 
powiązując je na podstawie deklarowanej, zakładanej wartości 
obliczyć rzeczywiste odległości minięcia się statków. Uwzględnia to 
różnice w domenach spowodowane głównie właściwościami ma-
newrowymi statków, ale także uwzględnia zwyczaje i praktyki sto-
sowane przez nawigatorów.  

Przykładem praktycznego rozwiązania będącego formą dome-
ny statku w morskich systemach map elektronicznych jest już 
wprowadzone rozwiązanie - tzw. „rama bezpieczeństwa” (safety 
frame) pokazana na rysunku 14. W opisywanym przypadku jest to 
prostokąt (o wielkości definiowanej przez nawigatora). Jego naru-
szenie przez niebezpieczny obiekt zidentyfikowany przez system na 
mapie powoduje wygenerowanie alarmu niebezpieczeństwa nawi-
gacyjnego. Widoczne jest wyraźne przesunięcie pozycji statku w 
stosunku do geometrycznego środka prostokąta.  

 

 
Rys. 14. Rama bezpieczeństwa w systemie map elektronicznych [7] 
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Taka domena odnosi się jedynie do obiektów kartograficznych, 
nie uwzględnia istotnych w procesie planowania manewrów statku 
obiektów nawodnych.  

Proponowany przez autora przykład praktycznego zastosowa-
nia domeny statku we wchodzących szeroko do stosowania w 
nawigacji morskiej systemach ECDIS przedstawiono na rysunku 15. 
Razem z domeną deklaratywną (wprowadzoną przez nawigatora) 
pokazana jest wyliczona i opisana powyżej domena efektywna. Da 
to możliwość zobrazowania, jaka zostanie osiągnięta rzeczywista 
odległość minięcia się statków na podstawie deklarowanej. Rozwią-
zanie to można zastosować także dla statków obcych. 

 

 
Rys. 15. Proponowane domeny w systemie ECDIS 

 
Szerszym i bardziej zaawansowanym może być wprowadzanie 

domen wszystkich lub wybranych statków w radarach i systemach 
map elektronicznych (rysunek 16). Zezwoli to nawigatorowi wstęp-
nie, szybko i w sposób pewny ocenić sytuację nawigacyjną zarówno 
w momencie planowania jak i wykonywania manewrów antykolizyj-
nych. 

 

 
Rys. 16. Proponowana domena w systemie ECDIS  
 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione badania obejmują zagadnienia związane z wy-
znaczaniem kształtu i wielkości domeny statku oraz ustaleniem 
wpływu wielkości i prędkości statku na jego domenę.  

Opracowano metodę wyznaczania domeny efektywnej dla 
trzech poziomów bezpieczeństwa i na podstawie opracowanej 
metody wyznaczano domeny minimalne, średnie i maksymalne. 

Rozpatrzono zarówno domeny dla wartości bezwzględnych jak 
i względnych analizując statki trzech reprezentatywnych wielkości i 
w trzech relacjach prędkości. 

Zaprezentowano nowe podejście do problemu wyznaczania 
domeny statku w oparciu o badania symulacyjne dające możliwość 
selektywnego analizowania czynników mających wpływ na jej 
kształt i wielkość. 

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie nastę-
pujących wniosków: 
a) dwuwymiarową domenę statku opisać można jako elipsę defi-

niowaną czterema parametrami: przesunięcie środka na osi X, 
przesunięcie środka na osi Y, długość półosi wielkiej elipsy, 
długość półosi małej elipsy, 

b) wpływ wielkości statku na kształt i wielkość domeny jest znacz-
ny i możliwy do opisania przy pomocy zależności funkcyjnych 
dla ww. parametrów, 

c) wpływ prędkości statku na kształt i wielkość domeny jest 
znaczny i możliwy do opisania funkcjami zależności czterech 
ww. parametrów od prędkości, 

d) zmiany kształtu i wielkości domeny względnej w zależności od 
wielkości i relacji prędkości nie są identyczne ze zmianami dla 
domen bezwzględnych, 

e) kryterium domeny można stosować dla statków każdej wielko-
ści i we wszystkich relacjach prędkości. 
 
Opracowana metoda pozwala na szczegółowe analizy wybra-

nych czynników i znalezienie odpowiednich zależności, które mo-
głyby być weryfikowane w oparciu o dane rzeczywiste.  

Analizy przeprowadzone wyłącznie w oparciu o dane rzeczywi-
ste mogą pomijać pewne aspekty istotne dla wyników badań. Dane 
mogą być niekompletne, rejestrowane w dużych odstępach czasu, 
nie uwzględniają punktów wodnicy statku [2]. 

Zakres wykonanych badań i sformułowane wnioski nie wyczer-
pują tematu domeny statku. Wynika to z dużej liczby czynników 
wpływających na jej kształt i wielkość. 

W związku z powyższym dalsze badania ukierunkowane będą 
na: 
– określenie wpływu innych czynników na kształt i wielkość do-

meny statku; 
– matematyczny opis zależności między domenami: minimalną, 

średnią i maksymalną; 
– zdefiniowanie sylwetki nawigatora w celu praktycznego wyko-

rzystania pojęcia domeny minimalnej, średniej i maksymalnej; 
– udoskonalenie metody poprzez rozbudowanie o kolejne scena-

riusze. 
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EFFECTIVE SHIP DOMAIN IN  
RESTRICTED AREA AND ITS USE  

IN SHIP SYSTEMS 

Abstract 

This paper presents the research results on effective 

ship domain in restricted area. The research was con-

ducted for the vessels of different sizes and speed rela-

tions. The data has been collected from the records of 

predefined scenarios performed in ECDIS simulator. 

The influence of ship length and speed on size and 

shape of its domain were analyzed. Absolute and rela-

tive domains were compared. The intermediate and 

summary results were presented and conclusions were 

drawn. 
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