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INFORMACJA I SYTUACJA NAWIGACYJNA 

 

Proces nawigacji jest złożony i bazuje na informacji nawigacyjnej pochodzącej z dwóch głównych źródeł – pomiarów na-

wigacyjnych i publikacji nautycznych. Informacja nawigacyjna, mająca kolosalny wpływa na bezpieczeństwo żeglugi,  powinna 

być dokładna, aktualna i wiarygodna.  

W artykule przedstawiono informacje nawigacyjną w aspekcie jej cech i atrybutów, będących egzemplifikacją jej jakości. 

 

WSTĘP 

Nawigacja morska jest złożonym procesem kierowania statkiem 
po wyznaczonej trajektorii, stosownie do planu podróży i realizowa-
nych zadań.  Proces ten składa się z wielu podprocesów. Ogólnie 
możemy wyróżnić następującą grupę podprocesów nawigacyjnych: 
– pozyskiwanie niezbędnej oraz dodatkowej informacji zapewnia-

jącej bezpieczeństwo nawigacyjne lub wspomagającej realizację 
podróży; zaliczamy tutaj: pomiary i źródła danych (publikacje na-
utyczne, elektroniczne bazy danych); 

– formowanie nawigacyjnego planu podróży; obejmuje: przetwa-
rzanie informacji nautycznej oraz wytycznych eksploatacyjnych 
podróży; 

– monitoring trajektorii, który zawiera zadania: określanie stanu re-
alizacji planowanej trajektorii (współrzędnych pozycji, wektora 
prędkości statku, odchylenia od planowanej trajektorii i innych), 
kontrolę położenia statku względem niebezpieczeństw nawiga-
cyjnych; 

– realizację trajektorii, czyli sterowanie statkiem, podejmowanie de-
cyzji odnośnie zmian w planie podróży. 
Jak widzimy nawigacja opiera się w dużej mierze na informacji, 

a bezpieczeństwo statku zależy od jakości tej informacji.  
Wystąpienie awarii nawigacyjnych powoduje pogorszenie 

wskaźników ekonomicznych podróży, obniżenie bezpieczeństwa że-
glugi lub też może w ogóle uniemożliwić wykonanie zadań stojących 
przed statkiem. Główne przyczyny awarii nawigacyjnych związane z 
ilością lub jakością informacji nawigacyjnej to: 
– brak informacji, 
– nieaktualna lub błędna informacji, 
– zbyt mała dokładność informacji. 

Zagadnienia jakości informacji (danych) nawigacyjnych oraz jej 
zobrazowania w postaci określonych sytuacji decyzyjnych są zazwy-
czaj traktowane w aspekcie jednego z podprocesów nawigacyjnych. 
Mankamentem takiego podejścia, uwarunkowanego historycznie, 
jest stosunkowa niska jakość atrybutów danych nawigacyjnych. W 
artykule przedstawiono zarys związanych z tym problemów, których 
rozwiązanie spowoduje podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na 
morzu oraz zwiększenie efektywności wykonywanych zadań przez 
jednostki pływające. 

1. POTRZEBY INFORMACYJNE PROCESU NAWIGACJI 

W wymienionych powyżej podprocesach wykorzystywana jest 
informacja nawigacyjna – archiwalna, zawarta w publikacjach nau-
tycznych i bieżąca – pochodząca z pomiarów na statku lub otrzymy-
wana drogą radiową. Podczas realizacji każdego z wymienionych 

uprzednio procesów nawigatorzy posiłkują się również swoją wiedzą, 
doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi regulacjami praw-
nymi. 

Ogólnie ujmując informacją jest każdy czynnik, dzięki któremu 
obiekt odbierający go (człowiek, inny organizm żywy, organizacja, 
urządzenie automatyczne) może polepszyć swoją znajomość otocze-
nia i bardziej sprawnie przeprowadzać celowe działania. Często do-
daje się, że informacja jest  specjalnie do kogoś kierowana. Nie jest 
to jednakże do końca prawdą. Bowiem informacją są również wnioski 
wyciągane na podstawie danych, pozyskiwanych z otoczenia (obser-
wacja, pomiar), archiwum (baz danych) lub w inny sposób. 

Informacja jest to wiedza uzyskiwana w drodze interpretacji da-
nych, która w ustalonym kontekście ma określone znaczenie i doty-
czy obiektów, takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, zjawiska, pro-
cesy i idee [4]. Dane reprezentują informację, umożliwiają komuniko-
wanie się, interpretację i przetwarzanie. Dane występują w postaci 
znaków, w tym cyfrowych, literowych, symboli, obrazów i innych form 
rejestracji zrozumiałych dla człowieka lub możliwych do przetwarza-
nia komputerowego i/lub transmisji. Dane same w sobie nie mają 
znaczenia, dopiero w drodze interpretacji (przez człowieka lub pro-
gram) stają się informacją, która może być użyta do wzbogacenia 
wiedzy. Specyficznym rodzajem informacji jest informacja geogra-
ficzna (geographical information), którą uzyskuje się  w drodze inter-
pretacji danych geograficznych. 

Rysunek 1 ilustruje podział informacji ze względu na rodzaj da-
nych. 

INFORMACJE

DETERMINISTYCZNE LOSOWE

DYSKRETNE 

JAKOŚCIOWE
(LINGWISTYCZNE)

ILOŚCIOWE

CIĄGŁE DYSKRETNE 

JAKOŚCIOWE
(LINGWISTYCZNE)

ILOŚCIOWE

CIĄGŁE 
Rys. 1.Rodzaje informacji ze względu na rodzaj danych [opr. włas.] 
 

W procesie nawigacji informacja odgrywa bardzo ważną rolę, 
można by więc rzec, że wręcz rolę pierwszoplanową. Pod pojęciem 
informacji nawigacyjnej rozumiemy zbiór informacji mającej bezpo-
średni wpływ na proces nawigacji statku [2], [6], [7]. Należy więc za-
liczyć do tego zbioru następujące grupy informacji (danych): 
– parametry statku i jego zdolności manewrowe; są to zmienne pa-

rametry, właściwe dla danej jednostki (typu), niezbędny jest 
szczegółowy opis tych parametrów oraz ich związki z bezpie-
czeństwem statku; 



I 
Bezpieczeństwo i ekologia 

 

 

   

48 AUTOBUSY 6/2016 
 

– wyposażenie nawigacyjne statku, szczególnie w aspekcie wyko-
rzystania na danym akwenie; są to zmienne parametry – wła-
ściwe dla danej jednostki pływającej; 

– nawigacyjny plan podróży, zmienny parametr, właściwy dla danej 
jednostki, akwenu i rodzaju podróży (zadania); 

– wymagania prawne; międzynarodowe [10]: ogólne – w stosunku 
do wszystkich akwenów, szczegółowe – w stosunku do określo-
nej klasy akwenów, lokalne – w stosunku do danego, konkret-
nego akwenu; 

– informacje archiwalne o stanie bezpieczeństwa statku – klasa lo-
dowa, dzielność morska, stateczność itd.; 

– informacje archiwalne o środowisku [5], [9]; 
– prognozy o parametrach środowisku; 
– bieżąca informacja o środowisku; 
– infrastruktura akwenu – dane archiwalne (stałe) i aktualny stan. 

Wymienione wyżej parametry, z punktu widzenia ich aktualności 
i możliwości zmieniania (sterowania), dzielą się na trzy klasy:  
– parametry stałe lub wolnozmienne,  
– parametry zmienne kontrolowane,  
– parametry zmienne niekontrolowane.  

Wyobraźmy sobie abstrakcyjną bazę danych nawigacyjnych 
(która urealnia się obecnie w morskich systemach informacji prze-
strzennej). W takiej bazie danych, w warstwie statycznej powinny być 
przechowywane dane archiwalne (stałe i wolnozmienne), natomiast 
w warstwie dynamicznej – prognozy, a w programie optymalizującej 
planowanie podróży i jej realizację – dane bieżące. Przy czym część 
danych z warstwy dynamicznej powinna być archiwizowana, podob-
nie jak i dane bieżące – jako dziennik okrętowy, a także jako rejestra-
tor podróży, tzw. „czarna skrzynka” (voyagerecorder). 

Informacje nawigacyjne można podzielić na cztery grupy, zwią-
zane z odpowiednimi obiektami: 
– informacje związane ze statkiem (jego parametry techniczne i 

wymiary, charakterystyki manewrowe – dynamika, autonomicz-
ność itp.), 

– informacje dotyczące akwenu i jego geometrii (położenie geogra-
ficzne, wymiary torów wodnych, batymetria, odległości do niebez-
pieczeństw nawigacyjnych itd.), 

– informacje dotyczące warunków hydrometeorologicznych i klima-
tycznych akwenów (wiatry, prądy, sfalowanie, zalodzenie itd.), 

– informacje dotyczące infrastruktury akwenów i obszarów przyle-
głych (w tym wyposażenie nawigacyjne, łączność, logistyka, stan 
prawny itd.). 
Mamy w sumie do czynienia z systemem o czterech elementach: 

statek, akwen (jego geometria), środowisko geograficzne (warunki 
hydrometeorologiczne) oraz infrastruktura akwenu [1]. Pomiędzy po-
szczególnymi elementami tego systemu występują oddziaływania 
energetyczne oraz wymiana informacji. Rysunek 2 przedstawia rela-
cje występujące pomiędzy statkiem i otoczeniem. 

Relacje występujące pomiędzy statkiem własnym a otoczeniem 
(środowiskiem i innymi użytkownikami akwenu) tworzą tzw. sytuację 
nawigacyjną.  

Sytuacją nawigacyjną nazywamy wzajemne przestrzenno-cza-
sowe relacje (usytuowanie i oddziaływanie) obiektu nawigacji (statku 
własnego), środowiska (jego stan to sytuacja hydrometeorologiczna 
i astronomiczna) oraz innych obiektów pływających na nawigację 
(niebezpieczeństwa nawigacyjne, sytuacja kolizyjna, oznakowanie 
nawigacyjne itd.). 

 

 
Rys. 2.Relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu: sta-
tek-akwen-środowisko-infrastruktura [oprac. włas.] 

 
Szczególnymi przypadkami sytuacji nawigacyjnych są: sytuacja 

kolizyjna i sytuacja na akwenach trudnych nawigacyjnie. Rysunek 3 
ilustruje podział akwenów w aspekcie bezpieczeństwa nawigacyj-
nego. 

 
Rys. 3.Klasyfikacja akwenów trudnych nawigacyjnie [opr. włas.] 

2. CECHY INFORMACJI NAWIGACYJNEJ 

Informacja nautyczna jako informacja przestrzenno-czasowe, 
jako pewien rodzaj informacji geograficznej, charakteryzuje się pew-
nymi cechami, wśród których najistotniejszymi są: 
– dokładność, 
– powtarzalność, 
– precyzja, 
– rozdzielczość, 
– zmienność, 
– aktualność, 
– wiarygodność, 
– dostępność, 
– kompletność, 
– odpowiedniość, 
– koszt, 
– wartość. 

Praktyczne znaczenie każdej z tych cech jest różne, jednak 
mogą one być łącznie wykorzystane przy analizie wielokryterialnej 
różnych źródeł informacji nawigacyjnej. 

Jak wiemy wszystkim pomiarom i źródłom danych towarzyszą 
błędy (niepewności). Określamy je za pomocą dokładności. Dokład-
ność, w ogólnym sformułowaniu, jest to odległość od wartości praw-
dziwej (rzeczywistej). Cecha ta odnosi się przede wszystkim do atry-
butów danych nawigacyjnych. Dokładność określa się za pomocą 
błędów: losowego, systematycznego oraz bezwzględnego [11]. Do-
kładność parametru nawigacyjnego charakteryzujemy w odniesieniu 
do jego wartości rzeczywistej lub wartości średniej (oczekiwanej). W 
nawigacji mamy do czynienia z ciągami pomiarów (procesami sto-
chastycznymi), dlatego ważna jest tutaj cecha zwana powtarzalno-
ścią. Powtarzalnościąpomiarów parametru nawigacyjnego nazy-
wamy stopień zgodności statystycznej wyników kolejnych pomiarów 
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tego samego parametru, wykonywanych przez to samo urządzenie 
(lub system) i w tych samych warunkach.  

Kolejną cechą danych jest ich precyzja.  W ogólności precyzja 
oznacza dokładność względem wartości średniej danej wielkości. 
Czasami jednak pod pojęciem precyzji określa się ilość cyfr znaczą-
cych w zapisie liczby (wyświetlanych) lub też dokładność odczytu na 
skali pomiarowej. Z tym pojęciem kojarzy się również rozdzielczość. 
Pod pojęciem rozdzielczości (rozróżnialności) rozumiemy  zdolność 
wykrywania lub rozróżniania poszczególnych stopni wartości intere-
sującej nas danej. Rozdzielczością nazywamy również najmniejszą 
rozróżnialną wielkość – piksel w przypadku obrazu, np. mapy; jed-
nostkę zliczania współrzędnych itd. Jak widzimy pojęcie to może być 
często mylone z precyzją pomiarów i błędami instrumentalnymi. 

Jako miarę zmienności danego atrybutu przyjmujemy przeciętny 
czas, po jakim następuje zmiana wartości tego atrybutu w rzeczywi-
stości. W przypadku niektórych parametrów nawigacyjnych ich 
zmienność jest stosunkowo łatwa do określenia. Przykładem są 
współrzędne pozycji lub elementy wektora prędkości w przypadku 
pomiarów ciągłych (lub wykonywanych z dużą częstością). W innych 
przypadkach możemy nie zdawać sobie sprawy ze zmienności infor-
macji nawigacyjnej, czego dowodzą przypadki awarii nawigacyjnych 
będących skutkiem wleczenia kotwicy – zejście z bezpiecznej pozycji 
(pomijając sytuacje zawinione przez człowieka, choć i w tym przy-
padku również mamy do czynienia ze zmiennością informacji nawi-
gacyjnej). W odróżnieniu od danych w powszechnie wykorzystywa-
nych systemach informacji geograficznej, informacja nawigacyjna 
charakteryzuje się dużą dynamiką. Pojęcie zmienności informacji ści-
śle wiąże się z jej aktualnością, oznaczająca zgodność informacji ze 
stanem faktycznym 

Czas aktualności jest to przedział pomiędzy momentem wpro-
wadzenia zmiany wartości atrybutu do systemu a momentem kolejnej 
zmiany wartości atrybutu. Pobierane w tym przedziale czasowym 
dane są aktualne. Poza tym przedziałem dane są nieaktualne. Jest 
to więc czas nieaktualności wartości atrybutu. Okres zmienności to 
różnica momentów kolejnych zmian wartości atrybutu – odnosi się to 
pomiarów dyskretnych (skokowych) lub też do sytuacji, gdy dany pa-
rametr sam ma charakter wielkości dyskretnej (skokowej). Aktual-
ność parametru nawigacyjnego w systemie zależy więc od zmienno-
ści odpowiedniego atrybutu oraz procesów aktualizacji.  

Bardzo szeroko rozumiane jest pojęcie wiarygodności [8] w od-
niesieniu do systemów informacyjnych. Pojęcie to w nawigacji jest 
najbardziej rozpowszechnione w odniesieniu do systemu GPS, cho-
ciaż właściwie odnosi się do wszystkich systemów i rodzajów infor-
macji nawigacyjnej. Przedstawia ono stopień zaufania do informacji i 
źródła, z której pochodzą [2]. Obecnie pojęcie wiarygodności GPS 
jest już bardzo bliskie poglądom prezentowanym przez środowisko 
informatyczne i ujmujące całościowo system nawigacyjny jako sys-
tem pomiarowo-informacyjny, a nie tylko pomiarowy. 

Dostępność jest cechą związaną z łatwością i szybkością uzy-
skiwania danych z systemu. Może być uzależniona od systemu, użyt-
kownika lub rodzaju danych. Dostępność systemu nawigacyjnego lub 
szerzej – informacji nawigacyjnej, ma jednocześnie również charak-
ter przestrzenny. Dlatego też dostępność danych nawigacyjnych za-
leży od akwenu, czasu i wyposażenia nawigacyjnego (statku oraz 
akwenu) oraz systemów łączności konkretnego statku.  

Kompletność jest to cecha, która może wyrażać się stosunkiem 
liczby posiadanych w systemie danych do liczby danych, które po-
winny znaleźć się w systemie. Można rozróżniać kompletność pod 
względem obszaru i treści. Atrybut ten w ogólnym przypadku jest 
trudny do określenia. Wyjątkiem są przypadki, gdy potrafimy precy-
zyjnie określić zbiór niezbędnych parametrów nawigacyjnych oraz 
zakres ich wartości. Najczęściej są to przypadki, gdy taki zbiór jest 

zdeterminowany określonymi przepisami (Konwencja SOLAS, prze-
pisy portowe, wymogi pilotażu itp.).  

Odpowiedniość wyraża stopień zaspokojenia potrzeb informa-
cyjnych użytkownika. Sprecyzowanie tej cechy napotyka na te same 
problemy, co i w przypadku kompletności danych. Cecha ta jest do-
brze określona tylko w sytuacjach rutynowych. W pozostałych przy-
padkach jest to cecha bardzo trudna do określenia, co szczególnie 
widać z wieloletnich doświadczeń marynarek wojennych w planowa-
niu osłony nawigacyjnej. 

Koszt informacji jest w eksploatacji cechą często pomijaną. Jest 
to chyba skutkiem tego, że statek – z punktu widzenia załogi – za-
zwyczaj posiada już konkretne, ustalone wyposażenie nawigacyjne. 
Podobnie, niezależnie od nawigatora okrętowego, istnieje infrastruk-
tura nautyczna akwenów. Jedyne koszty pozyskiwania informacji na-
utycznej, na tym poziomie decyzyjnym – to zakupy pomocy nawiga-
cyjnych, ich uaktualnianie, opłaty za pilotaż itp. Z uświadomieniem 
rzeczywistych kosztów informacji nautycznej spotykają się przede 
wszystkim instytucje zajmujące się osłoną nawigacyjną żeglugi.   

Wartość danych, ściślej mówiąc, informacji uzyskanej na ich 
podstawie, można określić poprzez: 
– korzyść wynikającą z użycia uzyskanej informacji zamiast lub w 

uzupełnieniu do informacji posiadanej dotychczas, 
– stratę, jaką poniósłby użytkownik, gdyby z tej informacji nie sko-

rzystał. 
W nawigacji morskiej, a zwłaszcza w tej jej części, którą można 

nazwać bezpieczeństwem nawigacyjnym, wartość danych najczę-
ściej kojarzy się z ewentualną stratą. Wyjątkiem od tego jest optyma-
lizacja pogodowa podróży.  

3. LOCJA MULTIMEDIALNA 

W myśl konwencji SOLAS na wyposażeniu, obok urządzeń na-
wigacyjnych, na mostku powinny znajdować się również wydawnic-
twa nautyczne, które pozwolą na zgromadzenie jak największej ilości 
informacji na temat akwenu, na którym będzie operował statek [10]. 

Przykładem takiej publikacji jest locja, która stanowi bezpośred-
nie uzupełnienie treści mapy nawigacyjnej. Obecnie locje ukazują się 
jedynie w formie papierowej. Wyjątek stanowi wydanie Admiralicji 
Brytyjskie, ukazujące się również jako e-book. Jednakże nie stanowi 
ona pełnowartościowej publikacji multimedialnej lecz jedynie prezen-
tuje treści locji książkowej na ekranie monitora. Współczesna tech-
nika teleinformatyczna umożliwia tworzenie prezentacji zawierają-
cych dane zwykłej locji wzbogacone o multimedia oraz dystrybucję 
jej na nośnikach cyfrowych. Prezentowanie pewnych treści w postaci 
animacji (2D, 3D), filmów czy zdjęć ułatwia przyswojenie pewnych 
informacji, które z oczywistych względów nie mogą być opublikowane 
na papierze [1], [3].  

Rysunek 4  ilustruje jedną z form prezentacji locji jako elementu 
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Obok pod-
stawowych informacji uzyskiwanych z treści mapy, mamy możliwość 
wglądu w opis stawy Młyny wraz ze zdjęciem oraz prezentację poglą-
dowego szkicu przestrzennego wejścia do portu Świnoujście. 
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Rys. 2.Przykład opisu stawy Młyny wraz ze zdjęciem oraz rzutem 3D 
w ECDIS [opr. włas.] 

Jak widzimy w tym przypadku, oficer wachtowy przygotowujący 
plan podróży nie musiałby korzystać z kilku publikacji nautycznych: 
mapa, locja, spis świateł. Na każdorazowe żądanie system prezento-
wałby informacje w postaci jednego czytelnego obrazu zarówno pod-
czas planowania jak i realizacji podróży. Wykorzystanie animacji 3D 
umożliwiłoby wcześniejsze zaznajomienie się ze specyfiką akwenów 
portowych, wyglądu nabrzeży wraz z urządzeniami przeładunko-
wymi. Przedstawienie zdjęć czy też przestrzennych modeli znaków 
nawigacyjnych pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono główne pojęcia związane z informacją 
nautyczną i jej związki z procesem nawigacji oraz bezpieczeństwem 
żeglugi. Problemy związane z poszczególnymi podprocesami nawi-
gacyjnymi, informacją nawigacyjną i jej przetwarzaniem były już 
wcześniej poruszane przez wielu autorów [1], [6], [7]. Jednakże do tej 
pory nie jest to ujęcie kompleksowe z  punktu widzenia całości pro-
cesu nawigacji. Wyjątkiem, w praktyce, są opracowania dotyczące 
osłony nawigacyjnej i hydrometeorologicznej marynarki wojennej, 
gdzie na nawigację patrzy się całościowo, a nie jako wyizolowane 
obiekty – statek, kapitanat, VTS itd. To samo odnosi się do problemu 
zapotrzebowania na informację nawigacyjną ze strony różnych użyt-
kowników i różnych rodzajów nawigacji – morskiej, lotniczej, lądowej 
i kosmicznej.  

Na podstawie analizy poszczególnych cech informacji nautycz-
nej wynika, że konieczne jest: 
– opracowanie poprawnych i akceptowalnych definicji dokładności 

parametrów nawigacyjnych (i szerzej informacji nautycznej), 
– określenie rzeczywistej dokładności informacji nautycznej, nie 

tylko pomiarowej, 
– określenie zmienności i aktualności informacji nautycznej (para-

metrów nawigacyjnych, danych hydrograficznych i meteorolo-
gicznych), 

– opracowanie metodyki weryfikacji wiarygodności informacji nau-
tycznej pochodzącej z oficjalnych źródeł danych nawigacyjnych i 
hydrograficznych, 

– opracowanie metodyki uwiarygodniania informacji nautycznej po-
chodzących ze źródeł nieoficjalnych, 

– opracowanie ogólnych metod fuzji danych, szczególnie łączą-
cych informacje tekstowe z numerycznymi. 
Oszacowanie ilościowe pozostałych cech informacji nautycznej 

pozwoliłoby na optymalny dobór zestawu informacji nautycznej w za-
leżności od przyjętych kryteriów – dostępności, kosztów, wartości itd., 
oraz akwenów pływania i zadań wykonywanych przez poszczególne 
jednostki pływające. Stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych 
nawigatora (czyli odpowiedniość informacji) jest bowiem zależny od 
wykonywanych zadań przez dany statek, warunki hydrometeorolo-

giczne panujące na danym akwenie, parametry akwenu oraz regula-
cje prawne na nim panujące (w tym organizacja i sterowanie ruchem 
jednostek).  
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Information and navigational situation  

Ship’s navigation process is complex and based on the 

navigational information from two main sources – of naviga-

tional measurement and of nautical publications. 

Navigation information should be precisely, up-to-date 

and credible.  

The paper presents navigational information in respect to 

their features and attributes. 
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