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MODYFIKACJA METODY WYZNACZANIA OBSZARU POSZUKIWAŃ PODCZAS 

AKCJI RATOWNICZYCH NA AKWENIE OTWARTYM 

 

Autorzy prezentują i uzasadniają nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy odnoszące się do przeprowadzania akcji po-

szukiwawczo-ratunkowych przez statki handlowe na otwartym morzu. 

Proponują rozwiązanie pierwszego elementu, jaki stanowi wyznaczenie najbardziej prawdopodobnego obszaru poszuki-

wań przy pomocy współczesnego stanu wiedzy. 

 

WSTĘP 

Obiekty nawigujące w środowisku morskim są nieustannie 
poddawane działaniu zmiennych, bardzo dynamicznych sił, które                      
w sposób ciągły determinują ich położenie w przestrzeni. Dlatego 
planowanie akcji ratowniczej na morzu w oparciu o zebrane dane 
oraz przewidywane zmiany powinno eliminować żywiołowy przebieg 
działań ratowniczych [5].  

Procedury związane z planowaniem akcji poszukiwawczo-
ratowniczych – SAROPs (ang. Search and Rescue Optimal Plan-
ning System) ze względu na chronologię wydarzeń podzielone są 
na dwie fazy: 
– pierwszą jest określenie obszaru poszukiwań; 
– drugą, w zależności od posiadanych sił i środków, określenie 

najbardziej właściwej metody poszukiwań. 
 
Autorzy w niniejszym artykule skupią się na fazie pierwszej                   

w odniesieniu do Kapitanów statków handlowych uczestniczących       
w akcji ratowniczej.  

Przepisy międzynarodowe oraz przesłanki humanitarne nakła-
dają na Administracje Morskie poszczególnych państw organizowa-
nie odpowiednich służb zajmujących się poszukiwaniem i ratowa-
niem życia na morzu życia na morzu [3][4]. Równocześnie kapita-
nowie statków są zobligowani do monitorowania, a w razie koniecz-
ności uczestniczenia w akcjach SAR (ang. Search And Rescue), 
gdy wymagają tego okoliczności. Szczegółowe obowiązki wynikają 
z: 
– Międzynarodowej Konwencji o Poszukiwaniu i Ratownictwie 

Morskim; 
– prawidła V/10 Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie 

Życia na Morzu.  
 
W oparciu o powyższe regulacje opracowano Międzynarodowy 

Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwania i Ratowania (ang. IAMSAR 
Manual – International Aeronautical and Maritime Search and Res-
cue Manual), którego aktualna edycja pochodzi z 2016 roku [2].  

Wszyscy oficerowie znają jego treść. Przechodzą regularne 
szkolenia, a sam podręcznik powinien znajdować się na każdym 
mostku. Podręcznik zawiera standardowe wzory i procedury poszu-
kiwania, zasady współpracy oraz koordynacji operacji w różnych 
okolicznościach.  

Należy pamiętać, że czas odgrywa dominującą rolę, szczegól-
nie w fazie początkowej. Wynika to głównie z trzech czynników:    

1. osoba poszkodowana, ze względu na swój stan, może wyma-
gać pilnej pomocy medycznej; 

2. uszkodzona jednostka pozostanie tylko określony, krótki czas 
na powierzchni; 

3. ograniczony czas przetrwania człowieka w zimnej wodzie. 

 
Natomiast wszystkie potrzebne informacje oraz schematy obli-

czeń zebrane są na kilkuset (!) stronach podręcznika IAMSAR.  

1. ANALIZA STANU BIEŻĄCEGO 

Obszar, pozycja odniesienia podczas akcji SAR jest określana, 
jako punkt, linia lub obszar stanowiący pierwotne odniesienie dla 
dalszego planowania metody poszukiwań. Jest to parametr odno-
szący sie do ostatniej znanej pozycji jednostki w niebezpieczeń-
stwie, poprawiony o przemieszczenie się obiektu w określonym 
czasie, pod wpływem panujących warunków hydrometeorologicz-
nych. 

W tej fazie, stacje brzegowe SAR korzystają z systemów kom-
puterowych umożliwiających zdalne pozyskiwanie i zarządzanie 
dużą ilością danych i szybkie ich przetworzenie.  Ośrodki naukowe 
na świecie przygotowały liczne programy wspomagające ośrodki 
lądowe z uwzględnieniem różnorodnych modeli akwenów im podle-
głych. Programy te uwzględniają modele probabilistyczne prądów 
lokalnych, ukształtowanie i głębokości akwenów, rozmieszczenie 
baz, rodzajów dostępnych środków ratunkowych itp. Przykład takie-
go opracowania to np.:  
– SAROPs - opracowany i udostępniany przez United States 

Coast Guard; 
– The computer aided SAR system” opracowany na potrzeby 

polskich brzegowych służb ratowniczych [1]; 
– ICAR SAR System opracowany dla włoskich służb brzegowych 

[6] itp. 
 
Natomiast prawie zupełnie pominięto kapitanów na stat-

kach handlowych. Zdecydowanie brakuje systemów wspomagają-
cych dowodzenie statkami podczas planowania akcji SAR.  Bezpo-
średnie uczestnictwo w akcjach SAR jest sporadyczne. Ćwiczenia 
praktyczne, poza alarmem „człowiek za burtą”, nie są przeprowa-
dzane ze względu na brak czasu i jakiegokolwiek praktycznego 
scenariusza.  Natomiast, gdy konieczny jest udział w akcji SAR, 
wówczas wymagana jest wysoka profesjonalność i skuteczność 
działań. Kapitan poddawany jest bardzo dużej presji psychicznej 
wynikającej z oceny efektów podjętych decyzji. Jest to bardzo stre-



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

862 AUTOBUSY 12/2016 
 

sogenne. Szczególnie, gdy dowodzi on jedyną jednostką zaanga-
żowaną w akcję lub jest koordynatorem działań kilku statków. 

Procedury postępowania są dokładnie opisane w tomie II              
IAMSAR. Jednakże, aby się nimi posługiwać niezbędne jest wyko-
rzystanie kilkudziesięciu tabel i wypełnienie zestawu formularzy. 
Dokonanie obliczeń w krótkim czasie, a następnie naniesienie 
skorygowanego obszaru poszukiwań na odpowiednie mapy jest 
praktycznie niemożliwe. W stresie, pod presją czasu bardzo praw-
dopodobne jest popełnienie błędu.  

Najbardziej prawdopodobny obszar poszukiwań jest to prosto-
kąt lub dwa kwadraty opisane na dwóch elipsach o promieniach 
równych skorygowanemu promieniowi poszukiwań. Parametr ten 
uwzględnia cały szereg błędów powstających na poszczególnych 
etapach obliczeń takich jak: 
– prawdopodobny błąd określenia prądu wiatrowego. Prędkość                

i kierunek przy powierzchni morza; 
– prawdopodobny błąd prędkości dryfu wynikający z błędu okre-

ślenia prędkości wiatru; 
– prawdopodobny błąd obserwacji prądu morskiego; 
– prawdopodobny błąd określenia prądu pływowego; 
– prawdopodobny błąd określenia prądów lokalnych;  
– błąd wynikający ze sposobu określania pozycji jednostki ratują-

cej i ratowanej; 
– prawdopodobny błąd określenia dryfu bocznego. 

 
 Ze względu na szereg elementów, składających sie na 

całkowity prawdopodobny błąd pozycji wynika, że nie należy przyj-
mować jednego punktu odniesienia, lecz najbardziej prawdopodob-
ny obszar poszukiwań. Tak też postępują służby brzegowe posługu-
jące się specjalistycznym oprogramowaniem. 

 

 
Rys. 1. Najbardziej prawdopodobny obszar poszukiwań uzyskany 
poprzez wykorzystanie oprogramowania ICAR SAR System [7] 

2. WYZNACZENIE NAJBARDZIEJ 
PRAWDOPODOBNEGO OBSZARU POSZUKIWAŃ 

Podstawowym modelem przemieszczania się dryfującego 
obiektu jest suma wektorów dryfu wiatrowego oraz prądu wiatrowe-
go. Ustalany jest czas dryfowania oraz warunki hydrometeorolo-
giczne, a następnie wyliczane kierunki oraz długości wspomnianych 
wektorów. Dryf obiektu w ustalonym czasie jest wówczas złożeniem 
wektorów prądu oraz dryfu wiatrowego. 

Długości wektorów  są zależne od czasu , prędkości prą-

du oraz dryfu wiatrowego, które zgodnie z zaleceniami podręcznika 
IAMSAR są pewnymi zmiennymi losowymi o rozkładach normal-
nych.  

 

 (1) 

 
(2) 

 (3) 

 (4) 

gdzie:  

    – kierunek i prędkość wyznaczające wektor 

                              prądu wiatrowego ; 

    – kierunek i prędkość wyznaczające wektor 

       dryfu wiatrowego ; 

       –   kierunek i prędkość wiatru; 

           – odchylenie kierunku dryfu wiatrowego od 

       kierunku wiatru (ang. Leeway Divergence 
                      Angle); 

  – prawdopodobieństwo błędu: prędkości prądu 

       wiatrowego oraz kąta dryfu;  

   – funkcja wyznaczająca odchylenie znosu wia-

       trowego 

   – średnia prędkość dryfu wiatrowego w zależno-

      ści od prędkości wiatru. Współczynnik otrzy-
      many z wykresu N-1 IAMSAR. 
 
Przy tak określonych warunkach hydrometeorologicznych 

można wyprowadzić wektor dryfu, jako zmienną losową. 

 (5) 

 
Określić można także, najbardziej prawdopodobne punkty, do 

których zdryfuje obiekt, zwane dalej:  – lewym punktem odnie-

sienia oraz prawym punktem odniesienia – , jak również całko-

wity prawdopodobny błąd drogi dryfu. 
 

 (6) 
gdzie:  

     – całkowity prawdopodobny błąd drogi dryfu; 

    – błąd określenia prędkości dryfu. 
 
Określić można także, najbardziej prawdopodobny punkt, do 

którego zdryfuje obiekt zwany punktem odniesienia  oraz 

całkowity prawdopodobny błąd drogi dryfu . Przy 

czym założono, że punkt początkowy  znajduje się w po-

czątku układu współrzędnych, natomiast punkty odniesienia repre-

zentują uśrednione wektory dryfu. Punkty  można obli-

czyć, jako wartość oczekiwana zmiennej  dla odpowiednich 

wartości , oraz  jako pierwiastek wartości oczekiwanej 

kwadratów odchyleń od punktu odniesienia. 
 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 
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(13) 

 
Na potrzeby obliczenia całkowitego błędu określenia prędkości 

dryfu  wykorzystano dane z przykładu opisanego w IAMSAR. 

 

 

(14)  

 

Błąd określenia prędkości dryfu jest równy  

dla lewego punktu odniesienia, oraz  dla prawego 

punktu odniesienia. 
Otrzymany wynik jest niezależny od znaku LDA oraz zgodny  

z wartością podaną w IAMSAR. 
 

. 

 
Po wyliczeniu całkowitego prawdopodobnego błędu określenia 

drogi   wyznaczyć należy obszar 

poszukiwań korzystając z modelu wektora . 
 

 
Rys. 2. Najbardziej prawdopodobny obszar poszukiwań uzyskany 
proponowaną metodą. 
 źródło: opracowanie własne 

3. PODSUMOWANIE 

Z symetryczności rozkładów zmiennych losowych  oraz  

nie wynika, że obszar poszukiwań jest kołem o środku w punkcie 

odniesienia  oraz promieniu , jak proponuje IAMSAR.  

Dokładniejszym kształtem dla opisanych obszarów o rozkła-

dach z odchyleniem standardowym równym  jest elipsa.  Wynika 

to z modelu wektora  określonego, jako złożenie wektorów  i 

. Zastosowanie całkowitego błędu określenia drogi  do okre-

ślenia obszaru poszukiwań w postaci koła o promieniu  jest 

niezgodne z modelem wektora . Proces wyznaczania obszaru 

poszukiwań w formie koła, zaproponowany przez IAMSAR należy, 
zatem opracować w aspekcie zgodności z modelem wykorzystywa-
nym do wyznaczania punktów odniesienia.  

Podręcznikowy schematyzm myślenia i działania, przy jedno-
czesnym rozwoju dostępności źródeł informacji i narzędzi informa-
tycznych wskazuje na konieczność zweryfikowania obowiązujących 
przepisów oraz międzynarodowych procedur, powiązanych z zasa-
dami określonymi w podręczniku, IAMSAR – ogłoszonym dawno, bo 
w 1998 roku. 

Koliste obszary poszukiwań prezentowane w IAMSAR wynikały 
z faktu stosowania astronawigacyjnych metod określania pozycji, 
które były obciążone nieporównywalnie większym błędem (mile 
morskie), w porównaniu z systemami satelitarnymi (metry). Niepew-
ności określenia warunków hydrometeorologicznych, wyznaczające 
opisywany obszar w kształcie elipsoidalnym, zostały zmarginalizo-
wane. Nie wykazano zatem tego, że koło jest nadmiernie regular-
nym kształtem do opisania rejonu akcji poszukiwawczej. Przyczyną 
tego była dominacja błędu określenia początkowego położenia 
obiektu w połączeniu z 18 godzinnym dryfem. Gdyby akcją poszu-
kiwawczą był inny przypadek niż ten rozważany z podręczniku 
IAMSAR, mogłoby się okazać, że schematy tam opracowane nie 
przyczynią się do lepszej organizacji działań. 

WNIOSKI 

Autorzy proponują uaktualnienie i dostosowanie podręcznika 
IAMSAR do możliwości obliczeniowych współczesnych kompute-
rów. Jako pierwszy element składowy, mógłby pełnić proponowane 
przez autorów rozwiązanie automatyzacji określenia najbardziej 
prawdopodobnego obszaru poszukiwań. Opracowanie takie powin-
no być powszechnie i ogólnie dostępne, a jedyny koszt, jaki pociąga 
jego instalacja to sprzęt komputerowy, który jest w zasięgu każdego 
armatora. Proponowane rozwiązanie systemowe powinno być tak 
proste, aby operator bez specjalnego przeszkolenia mógł z niego 
korzystać.  

Zastosowanie takiej metody pociąga ze sobą jedynie długofa-
lowe korzyści. Szybkość reakcji oraz skuteczność akcji ma pierw-
szorzędne znaczenie w tego rodzaju akcjach, co powinno przełożyć 
się bezpośrednio na krótszy czas oceny sytuacji, czyli wzrost efek-
tywności prowadzonej akcji.       

 Program mógłby być wykorzystywany przez cały okres eks-
ploatacji jednostki. Na przestrzeni ostatnich lat poziom bezpieczeń-
stwa na morzu uległ poprawie. Jednakże w skali przedsiębiorstwa 
należy pamiętać, że dobra kultura bezpieczeństwa będzie podnosić 
renomę organizacji, a pojedynczy duży incydent może taką renomę 
zrujnować. Faktycznie jest tak, że duży incydent może przesądzić o 
renomie całej branży i spowodować szkody, które uderzą w wiele 
niezależnych organizacji, które przyczyniają się do oraz są zależne 
od sukcesu branży. Dlatego należy pamiętać o istniejących powią-
zaniach, które mogą przynieść wszystkim korzyści. 
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The authors present and justify a new perspective on the 

existing provisions relating to the conduct of search and 

rescue action by commercial vessels in the open sea. 

They propose a solution to the first element, which is the 

determination of the most likely search area using the current 

state of knowledge. 
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