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Agnieszka UNGERT 

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) 

 

W artykule omówiony został problem integracji statkowych systemów nawigacyjnych i pozycyjnych w świetle najnowszych 

zaleceń Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organization – IMO). Zalecenia odnośnie wymogów 

eksploatacyjnych mają na celu ułatwienie bezpiecznej integracji funkcji nawigacyjnych oraz informacyjnych. Analizie poddano 

wymagania formalne dla zasad integracji wyposażenia nawigacyjnego statków morskich w celu późniejszego modelowania 

jego integracji oraz wykrycia źródeł możliwych jej błędów, a także rewizji standardów szkolenia operatorów. 

 

WSTĘP  

Wymagania odnośnie wyposażenia statków w urządzenia na-
wigacyjne są regulowane w Międzynarodowej konwencji o bezpie-
czeństwie życia na morzu z 1974 roku (International Convention of 
Safety of Life at Sea – SOLAS) uchwalonej przez Międzynarodową 
Organizację Morską (IMO). W jej ramach działa Zgromadzenie 
Ogólne oraz kilka komitetów, w tym Komitet Bezpieczeństwa na 
Morzu, który zajmuje się m. in. wyznaczaniem standardów tech-
niczno – eksploatacyjnych dla urządzeń instalowanych na statkach 
morskich. 

W związku z ciągłą tendencją do integracji wyposażenia nawi-
gacyjnego używanego na statkach zaistniała potrzeba regulacji 
prawnej wymagań techniczno – eksploatacyjnych dla zasad integra-
cji i systemów zintegrowanych, a nie tylko w odniesieniu do po-
szczególnych elementów. Powstały zintegrowane systemy nawiga-
cyjne i systemy mostka zintegrowanego. Systemy te zostały zdefi-
niowane w odpowiednich aneksach do rezolucji IMO o numerach 
MSC.252(83) i MSC.64(67). 

Zintegrowany system nawigacyjny (Integrated Navigation Sys-
tem – INS) to złożony system nawigacyjny, który jest zdolny do 
wykonania, co najmniej następujących zadań: przeciwdziałania 
zderzeniom i sytuacjom nadmiernego zbliżenia, monitorowania trasy 
statku, oraz w tym samym czasie zapewnienia operatorowi możli-
wości planowania, monitorowania i bezpiecznego poruszania się 
statkiem. INS pozwala wypełnić odpowiednie wymagania prawidła 
19 rozdz. V Konwencji SOLAS i wspiera właściwe stosowanie pra-
widła 15 tegoż rozdziału wymienionej konwencji. Na rys. 1 pokaza-
no przykładowo podstawowe elementy składowe INS i uproszczony 
schemat połączeń pomiędzy nimi. Z rysunku wynika, że system, aby 
zapewnić podstawowe funkcje zalecane przez rezolucje IMO musi 
być zbudowany z co najmniej kilku urządzeń, dla których wymaga-
nia techniczno – eksploatacyjne były ustalane na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat, a więc odpowiadają różnemu poziomowi rozwoju 
techniki, szczególnie w zakresie techniki prezentacji i przetwarzania 
sygnałów. Dane z żyrokompasu, systemów pozycyjnych (Electronic 
Position Fixing System – EPFS) np. GPS, urządzeń do pomiaru 
prędkości oraz przebytej drogi (Speed and Distrance Measuring 
Equipment – SDME) oraz informacje z systemu AIS (Automatic 
Identification System) są w różnym stopniu i zależnie od potrzeb 
przekazywane i przetwarzane w systemie ECDIS oraz radarze. 
Wymiana danych ma także miejsce pomiędzy tymi urządzeniami. 

Całość jest podłączona do systemu zarządzania alarmami (Alarm 
Management System – AMS), którego zadaniem jest poinformowa-
nie użytkownika o zaistnieniu awarii. 

System mostka zintegrowanego (Integrated Bridge System – 
IBS) to połączenie wyposażenia mostka nawigacyjnego realizujące-
go nie tylko zadania nawigacyjne, ale również np. funkcje radioko-
munikacyjne, bezpieczeństwa wewnętrznego statku i opieki nad 
ładunkiem, które pozwala na scentralizowany dostęp do informacji z 
czujników oraz kontrolę i zarządzanie systemem i jego elementami 
składowymi, np. systemem balastowym, paliwowym, wykrywania 
pożaru, parametrów pracy silnika głównego i agregatów prądotwór-
czych z jednego stanowiska roboczego. Ogólnie można stwierdzić, 
że celem jego instalacji jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz 
wydajności systemu zarządzania statkiem obsługiwanego przez 
odpowiednio wykwalifikowany personel. 

 

 
Rys. 1. Schemat współpracy i transferu danych pomiędzy podsta-
wowymi urządzeniami składowymi zintegrowanego systemu nawi-
gacyjnego 

 
W niniejszym artykule przedstawione zostaną wymagania eks-

ploatacyjne dla zintegrowanego systemu nawigacyjnego. 

1. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACYJNY 

1.1. Stosowanie i wymagania ogólne  

Postanowienia rezolucji MSC.252(83) na temat INS uzupełniają 
inne rezolucje zawierające wymagania dla poszczególnych urzą-
dzeń. Należy je stosować wszędzie tam, gdzie urządzenia do pro-
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wadzenia nawigacji lub ich funkcje są ze sobą łączone. Nie zastępu-
ją one wymagań dla urządzeń i czujników wchodzących w skład 
INS. 

Celem zintegrowanego systemu nawigacyjnego jest zwiększe-
nie bezpieczeństwa żeglugi poprzez dostarczanie zbiorczej infor-
macji w celu uniknięcia zagrożeń ze strony innych statków, środowi-
skowych oraz geograficznych. Wewnętrzną funkcją zintegrowanego 
systemu nawigacyjnego jest monitoring. INS gromadzi dane z wielu 
źródeł, zestawia ze sobą i porównuje, umożliwiając wczesne wykry-
cie zagrożenia oraz pogorszenia lub utraty integralności danych. O 
takich sytuacjach, w zależności od ważności zdarzenia, system 
powinien alarmować operatora w sposób dźwiękowy i/lub wyświetla-
jąc odpowiedni komunikat zawierający krótką informację o błędzie. 
INS przedstawia użytkownikowi poprawne, terminowe i jednoznacz-
ne informacje. Wszystkie dane powinny być gromadzone i wyświe-
tlane na przeznaczonych to tego stanowiskach roboczych w sposób 
czytelny i przystępny dla operatora. Konfiguracja stanowisk robo-
czych może być zmieniana w zależności od sytuacji, w której statek 
się znajduje: w drodze, na kotwicy, zacumowany, czy jest w danej 
chwili sterowany ręcznie czy za pomocą autopilota, czy porusza się 
po wcześniej wyznaczonej trasie lub jest w trakcie manewrów. 

Zalecenia dla INS zostały sformułowane w sposób modułowy w 
celu ułatwienia ich stosowania w systemach o różnym stopniu zło-
żoności. Ten sam sposób określenia zaleceń techniczno-
eksploatacyjnych został zastosowany również w przepisach doty-
czących poszczególnych elementów INS takich jak radar, system 
komputerowych map elektronicznych i informacji nawigacyjnej 
(Electronic Chart and Data Information Display – ECDIS) i system 
kontroli drogi (Track Control System).  

W tabeli 1 zestawione zostały funkcje systemu INS i realizujące 
je urządzenia z wyszczególnieniem ich podstawowych zadań i 
odpowiadających im modułów w rezolucjach określających szczegó-
łowe zalecenia techniczno – eksploatacyjne. Moduły te zostały też 
przedstawione w Załącznikach 3 – 6 do rezolucji na temat INS. 
 

Tab. 1. Wymagania konieczne do pozwolenia na użycie INS, jako 
systemu zastępującego urządzenia wymagane przez prawidło V/19 

Konwencji SOLAS wraz z spełnianymi w systemie funkcjami [3] 
Pozwala na 
akceptację 
INS jako 

urządzenia: 

INS w zgodności: 

Funkcje: 
Części zawierające wymagania odnośnie 
danego urządzenia zgodnie z załącznikami 
do rez. o INS 

System 
radarowy 

Przeciwdziałanie kolizji Rez. MSC.192(79) – zalecenia techniczno - 
eksploatacyjne dla urządzeń radarowych 
Część A – „Czujniki i detekcja” 
Część B – „Wymagania operacyjne” 
Cześć C – „Wygląd i wymagania techniczne” 

ECDIS Planowanie trasy 
przejścia 
Kontrola trasy przejścia 

Rez. MSC.232(82) – wymagania techniczno 
- eksploatacyjne dla ECDIS 
Część A – „Baza danych” 
Część B – „Wymagania operacyjne i eksplo-
atacyjne” 

System 
kontroli kursu 
(HCS) 

Nawigacyjne dane 
kontrolne lub  
Status nawigacyjny i 
prezentacja informacji 

Rez. A.342 oraz MSC.64(67) Załącznik 3 

System 
kontroli drogi 
(TCS) 

Nawigacyjne dane 
kontrolne i kontrola toru 
ruchu 

Rez. MSC.74(69), Załącznik 2 
Część B – „Wymagania operacyjne i eksplo-
atacyjne” 

Prezentacja 
informacji z 
AIS 

Przeciwdziałanie kolizji 
Nawigacyjne dane 
kontrolne 

MSC.74969), Załącznik 3 

System 
echosondy 

Kontrola trasy przejścia MSC.74969), Załącznik 4 

Elektroniczny 
system 
określania 
pozycji 

Nawigacyjne dane 
kontrolne lub  
Status nawigacyjny i 
prezentacja informacji 

Rez. A.819(19), MSC.112(73) – GPS 
Rez. MSC.233(82) – Galileo 
Rez. MSC.53(66), MSC(113(73) – GLONAS 
 

(EPFS) 

Urządzenie 
do pomiaru 
prędkości i 
drogi 
(SDME) 

Nawigacyjne dane 
kontrolne lub  
Status nawigacyjny i 
prezentacja informacji 

Rez. MSC.96(72) 

 
Tabela 1 pokazuje jak wielu różnych i w różnym czasie wyda-

nych przepisów należy przestrzegać, aby system został zatwierdzo-
ny do użytku bez konieczności posiadania dodatkowych urządzeń 
niepodłączonych do INS, a wymaganych w wyposażeniu mostka 
nawigacyjnego przez Konwencję SOLAS. 

1.2. Integracja informacji 

Zintegrowany system nawigacyjny powinien zbierać, przetwa-
rzać oraz dokonywać oceny danych otrzymywanych ze wszystkich 
podłączonych urządzeń i czujników. Proces pozyskiwania, spraw-
dzania integralności oraz ważności danych powinien być monitoro-
wany. Błąd procesu wymiany informacji nie powinien mieć wpływu 
na niezależne działanie poszczególnych elementów składowych 
systemu. Dane, które zostaną uznane przez INS za nieważne po-
winny być przez system automatycznie odrzucone i nie powinny być 
wykorzystywane przez funkcje na nich bazujące. Jeżeli dane takie 
zostają wykorzystane (np. przez urządzenia stosujące je jako dane 
uzupełniające), to nie mogą występować efekty niepożądane (np. 
zmiana bieżących ustawień systemu lub utrata funkcjonalności 
któregoś z jego elementów). Użytkownik powinien zostać poinfor-
mowany za pomocą alarmu lub ostrzeżenia o utracie informacji lub 
utracie jej ważności lub integralności. Opóźnienie obróbki i przesy-
łania danych w INS nie powinno pogorszać właściwości eksploata-
cyjnych sprecyzowanych w szczegółowych wymaganiach dotyczą-
cych zintegrowanych urządzeń.  

Wszystkie urządzenia pracujące w ramach INS powinny uży-
wać spójnego wspólnego punktu odniesienia (Consistent Common 
Reference Point – CCRP). Powinien to być jeden wyznaczony punkt 
dla wszystkich danych odnoszących się do pomiarów przestrzen-
nych. Dla pomiarów namiaru i odległości rekomendowanym punk-
tem odniesienia jest pozycja dowodzenia. Powinna istnieć możli-
wość wybrania punktu alternatywnego, jednak działanie to nie może 
mieć wpływu na kontrolę integralności całego systemu. Sprawdza-
nie integralności odbywać się powinno poprzez porównanie danych 
dostarczanych z co najmniej dwóch różnych i niezależnych od 
siebie źródeł wykorzystujących w miarę możliwości różne zasady 
działania i pomiaru. Zintegrowany system nawigacji powinien umoż-
liwić automatyczny lub ręczny wybór źródła dokładniejszej metody 
sprawdzania spójności danych. Czujniki i źródła danych używane do 
sprawdzania spójności powinny być wyraźnie zidentyfikowane na 
ekranie monitora na stanowisku roboczym. INS powinien zapewniać 
użytkownikowi możliwość przełączenia między ręcznym i automa-
tycznym wyborem czujników i źródeł informacji. W trybie wyboru 
ręcznego użytkownik powinien otrzymywać informację o ewentual-
nej dostępności danych o wyższej jakości niż dane aktualnie wyko-
rzystywane wraz ze wskazaniem ich źródła. W trybie automatycz-
nym zmiana na źródło na wyższej jakości powinna odbyć się auto-
matycznie. 

1.3. Wymagania związane z zadaniami INS 

Wymagania operacyjne 

System INS powinien zmniejszać obciążenie pracą jego opera-
tora (obsady mostka nawigacyjnego i pilota). Powinien on ułatwiać 
bezpieczne oraz efektywne wykonywanie wszystkich funkcji, w tym 
nawigacyjnych, dla których system ten został zaprojektowany. 
Każde z urządzeń wchodzących w skład systemu powinno spełniać 
dotyczące go zalecenia techniczno - eksploatacyjne zawarte w 
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przepisach szczegółowych przyjętych przez IMO. Jeśli urządzenia 
podłączone do INS dostarczają dodatkowych funkcji, oprócz pod-
stawowych wymienionych w dalszej części referatu, to ich stosowa-
nie i ewentualne ich usterki nie mogą powodować pogorszenia 
operacyjności systemu poniżej wymagań minimalnych. Integracja 
urządzeń w INS nie powinna obniżać sprawności działania całości 
systemu poniżej poziomu określonego w ustalonych przez IMO 
zaleceniach oddzielnie dla każdego urządzenia. 

Zadania oraz wymagania funkcjonalne dla INS 

Konfiguracja INS powinna być zadaniowa. Wyróżnia się nastę-
pujące zadania, które mogą obejmować dodatkowe funkcje: 
– planowanie podróży, 
– kontrola trasy przejścia, 
– przeciwdziałanie kolizji, 
– nawigacyjne dane kontrolne, 
– prezentacja statusu i danych, 
– zarządzanie alarmami. 

Przy realizacji wszystkich zadań system powinien używać tych 
samych danych z systemu mapy elektronicznej, i innych baz danych 
nawigacyjnych, takich jak informacje o pływach i trasy przejść nawi-
gacyjnych (przeszłych – na podstawie zarejestrowanych pozycji, 
oraz zaplanowane na przyszłość trasy, po których statek będzie się 
poruszał). 
1. Zadanie planowania podróży. 

Wykorzystywany system map elektronicznych powinien być 
zgodny z rezolucją MSC.232(82) uchwaloną przez IMO i zawierają-
cą wymagania odnośnie systemów ECDIS stosowanych w nawigacji 
morskiej oraz szczegółowymi przepisami dotyczącymi map elektro-
nicznych wydawanymi przez IHO. System INS powinien zapewniać 
możliwość planowania trasy podróży morskiej zgodnie z zalecenia-
mi rezolucji. A.893(21) „Poradnik na temat planowania podróży”. 
Dodatkowo, obowiązkowe są funkcje: 

a) zarządzanie trasami podróży (przechowywanie, przetwa-
rzanie, dokumentacja i ochrona danych), 

b) sprawdzanie trasy pod względem bezpiecznej głębokości i 
zachowania zapasu wody pod stępką ustalonego przez 
planującego, 

c) sprawdzanie trasy przejścia pod względem limitów ma-
newrowych, punktów wyłożenia steru, prędkości i punktów 
zwrotu, prędkości i czasu przejścia oraz przewidywanego 
czasu przybycia (ETA), 

d) planowanie oraz dopasowywanie planu podróży do infor-
macji pogodowych, jeśli są one dostępne w INS. 

2. Zadanie kontroli trasy przejścia. 
INS powinien zapewniać funkcje monitorowania trasy przejścia 

za pomocą ECDIS, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi systemu 
map elektronicznych. Oprócz funkcji standardowych powinny być 
dodatkowo zapewnione: 

a) możliwość nałożenia obrazu radarowego na mapę elek-
troniczną w celu identyfikacji obiektów nawigacyjnych, 
ograniczeń i zagrożeń dla statku własnego i monitorowa-
nia jego pozycji, 

b) możliwość sprawdzenia różnicy pomiędzy zadanymi i rze-
czywistymi wartościami zapasu wody pod stępką oraz za-
inicjowania alarmu w przypadku ich niezgodności, 

c) alfanumeryczna prezentacja danych odnośnie szerokości i 
długości geograficznej, kursu, kąta drogi nad dnem, pręd-
kości nad dnem i po wodzie, zapasu wody pod stępką 
oraz prędkości zwrotu (zmierzonej lub oszacowanej na 
podstawie szybkości zmiany kursu), 

d) wyświetlanie raportów z systemu automatycznej identyfi-
kacji statków AIS (Automatic Identification System), 

e) jeśli funkcja śledzenia drogi (track control) jest realizowa-
na przez system, to powinna istnieć możliwość włączenia 
ruchu po wyznaczonej trasie oraz zapewnienia możliwości 
monitorowania i wyświetlania powiązanej trasy wraz z da-
nymi manewrowymi. 

System zintegrowanej nawigacji może być także wyposażony 
w dodatkowe funkcje nawigacyjne. Użytkownik może dodatkowo 
wyświetlić następujące informacje na monitorze mapy elektronicz-
nej: 
– echa śledzone przez ARPA i AIS, 
– wiadomości AIS, 
– ostrzeżenia z systemu NAVTEX, 
– informacje o prądach i pływach, 
– dane pogodowe, 
– dane o lodach. 

Dozwolone jest też inicjowanie i monitorowanie manewrów po-
szukiwania i ratowania. 

Jeśli tryb poszukiwania i ratowania na morzu jest dostępny i ak-
tywny, to powinna być możliwa prezentacja na ekranie ECDIS jego 
danych odnośnie punktu odniesienia, obszaru, i schematu akcji 
poszukiwania wybranego przez operatora wraz z odstępami pomię-
dzy kolejnymi torami oraz innych związanych z tym informacji. 

Jeśli funkcja „człowiek za burtą” jest dostępna, powinna być 
ona możliwa do szybkiego uruchomienia za pomocą prostej czyn-
ności. Po aktywacji tej funkcji, na ekranie monitora mapy elektro-
nicznej powinien zostać wyświetlony wybrany przez operatora 
schemat manewru poszukiwań z uwzględnieniem znosu i dryfu. 

Zadnie przeciwdziałania kolizji. 
Zintegrowany system nawigacji powinien zapewniać wszystkie 

funkcje związane z detekcją obiektów i ich śledzeniem oraz zapo-
bieganiem zderzeniom zdefiniowane w zaleceniach techniczno – 
eksploatacyjnych dla radaru nawigacyjnego oraz współpracujących 
z nim układów pomiarowych. Powinna istnieć możliwość wyświetle-
nia mniejszej ilości informacji z ENC niż jest zdefiniowana w rezolu-
cji MSC.232(82) – Wymagania eksploatacyjne dla systemu wyświe-
tlania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej.  

Na jednym stanowisku roboczym powinna istnieć możliwość in-
tegracji i prezentacji danych z kilku czujników i/lub urządzeń. Jed-
nakże należy unikać sytuacji, w której jeden obiekt jest wyświetlony i 
oznaczony kilka razy. Dla tego samego rodzaju obiektów na 
wszystkich ekranach INS powinny być używane takie same symbo-
le. Jeśli obiekt lub informacja są wyświetlane na podstawie danych z 
więcej niż jednego źródła, główne źródło danych powinno być ziden-
tyfikowane i zaprezentowane. Do integracji obiektów AIS i radaro-
wych stosuje się zalecenia zawarte w rezolucjach MSC.192(79) i 
MSC.191(79). Jeśli sygnał jest odbierany z więcej niż jednego 
radaru, powinno być jasno oznaczone, które urządzenie pracuje 
jako główne (Master). Błędy w działaniu urządzenia podporządko-
wanego (Slave) nie powinny mieć wpływu na jakość danych otrzy-
mywanych z urządzenia głównego. Opcjonalnie mogą być dostęp-
ne: 
– skalowana prezentacja symboli statków, 
– informacja o odległości i czasie do przecięcia torów ruchów 

obiektów z torem ruchu statku własnego, 
– dodatkowe informacje związane z ruchem statków ze wspólnej 

bazy danych map elektronicznych dla INS. 
Do alarmowania o sytuacji niebezpiecznej, np. o przewidywa-

nym nadmiernym zbliżeniu obiektu (CPA/TCPA alarm), powinien 
być wykorzystywany sposób alarmowania identyczny dla wszystkich 
urządzeń. 
1. Funkcja kontroli danych nawigacyjnych 
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W celu wspomagania zarówno automatycznego jak i ręcznego 
sterowania statkiem, INS powinien mieć możliwość prezentacji kilku 
zestawów konfiguracji: 
– wyświetlanie danych potrzebnych do ręcznego sterowania 

statkiem; 
– wyświetlanie danych potrzebnych do automatycznego sterowa-

nia statkiem; 
– prezentacja i zarządzanie zewnętrznymi informacjami związa-

nymi z bezpieczeństwem statku. 
Podczas ręcznej kontroli ruchu statku powinny być wyświetlane 

przynajmniej informacje o: 
– zapasie wody pod stępką, 
– prędkości statku nad dnem i względem wody, 
– kącie drogi nad dnem, 
– pozycji, 
– kursie statku i prędkości jego zmiany (zmierzonej lub estymo-

wanej na podstawie zmiany kursu), 
– kącie wychylenia steru, 
– układzie napędu głównego, 
– znosie i dryfie statku, 
– kierunku i prędkości wiatru (względnego i/lub rzeczywistego w 

zależności od wyboru operatora), 
– sterowaniu statkiem i kontroli prędkości, 
– czasie i odległości do najbliższego punktu zwrotu albo miejsca 

rozpoczęcia zwrotu, 
– sytuacjach i/lub warunkach mogących mieć wpływ na bezpie-

czeństwo statku oraz żeglugi np. wiadomości z systemu AIS, 
NAVTEX. 
Podczas automatycznego sterowania statkiem, oprócz wymie-

nionych wyżej informacji powinny być również dostępne dane o 
aktualnie zadanym kursie, wartościach promienia zwrotu lub pręd-
kości zwrotu oraz odległości do kolejnego punktu zwrotu. Wszystkie 
informacje powinny być dostępne w formie cyfrowej lub analogowej, 
tam gdzie jest to odpowiednie, logicznie ułożone wokół symbolicz-
nych konturów statku. Jeżeli to możliwe, powinny być pokazywane 
nastawy zarówno żądane jak i rzeczywiste. Parametry powinny być 
zapisywane w historii i dostępne na żądanie w celu sprawdzenia 
tendencji ich zmian. 
2. Zadanie prezentacji statusu i danych 

Zintegrowany system nawigacji powinien zapewniać możliwość 
prezentacji co najmniej: 
– trybu pracy i informacji o statusie, 
– danych statycznych, dynamicznych oraz informacji AIS związa-

nych z podróżą, 
– danych o zmierzonych parametrach ruchu statku wraz z ich 

żądanymi wartościami, 
– informacji związanych z bezpieczeństwem (AIS, NAVTEX), 
– informacji o aktualnej konfiguracji systemu, 
– informacji o stanie czujników i urządzeń. 

Analizowany system powinien pozwalać na zarządzanie usta-
wieniami i konfiguracją oraz na edycję danych własnego statku z 
urządzenia AIS.  

 
Ilość stanowisk roboczych dostępna w systemie zależy od te-

go, do realizacji jakich funkcji jest on przeznaczony. Niezależnie od 
ich liczby, system powinien być zdolny do jednoczesnego wykony-
wania wymienionych zadań podstawowych zapewniających zgod-
ność z wymaganiami prawidła V/19 Konwencji SOLAS. Wyznaczo-
ne powinny być oddzielne stanowiska robocze do realizowania 
funkcji monitorowania trasy, przeciwdziałania kolizji oraz do prezen-
tacji nawigacyjnych danych kontrolnych. Tylko te zadania powinny 
być na tych stacjach realizowane. Pozostałe funkcje mogą być 
wykonywane, na co najmniej jednym dodatkowym stanowisku robo-

czym z możliwością przełączenia widoku pomiędzy nimi. Istnieje 
również możliwość instalacji oddzielnego stanowiska do celów 
planowania podróży. 

Przypisanie zadań do stanowisk roboczych na mostku nawiga-
cyjnym może być zmienne, jednak musi być na tyle proste, aby 
wspierało załogę w jej pracy we wszystkich możliwych sytuacjach 
nawigacyjnych. 

Wszystkie istotne informacje powinny być wyświetlane w spo-
sób ciągły i czytelny. Obecność dodatkowych informacji, które mogą 
być wyświetlane na ekranie, nie może maskować ani zasłaniać 
informacji istotnych dla wykonywania nadrzędnego zadania, do 
którego stanowisko robocze jest przeznaczone. Dane powinny być 
wyświetlane razem z informacją o źródle ich pochodzenia, jednost-
ką miary i ich statusem. W celu ułatwienia pracy załogi, zintegrowa-
ny system nawigacyjny powinien prezentować w znormalizowany 
sposób dane i informacje niezbędne do realizacji funkcji takich jak 
m.in. unikanie kolizji. Ich wyświetlenie nie powinno wymagać od 
operatora wykonania długiego lub skomplikowanego szeregu czyn-
ności. 

System może pracować w trybach innych niż operacyjne. Jeże-
li taki nieoperacyjny tryb jest załączony, to na ekranie monitora na 
danym stanowisku roboczym powinien być prezentowany komunikat 
informujący o tym fakcie. Poprzez tryb pracy inny niż operacyjny 
rozumiane są tryby: serwisowy, symulacji, szkolenia i inne tryby, po 
załączeniu których INS nie jest w stanie wykonywać swoich funkcji 
w sposób pełny i nie może być używany do nawigacji. Powinna 
istnieć możliwość wyświetlenia pełnej konfiguracji systemu oraz 
identyfikacji poszczególnych jego elementów składowych i ich do-
stępności. 

Panele operatorskie 

Panele operatorskie powinny być łatwe w obsłudze. Ich roz-
mieszczenie powinno uwzględniać zalecenia okólnika MSC.982 i 
wymagania prawidła V/15 Konwencji SOLAS. Układ i sposób pre-
zentacji informacji na panelach roboczych powinien umożliwiać 
załodze i pilotom bezpieczne wykonywanie ich zadań niezależnie od 
warunków operacyjnych, w sposób nieabsorbujący ich obsługą 
systemu i interpretacją prezentowanych przez niego danych i infor-
macji. System powinien być zaprojektowany tak, aby minimalizować 
możliwość wystąpienia błędu spowodowanego przez człowieka, jak 
również pojedynczego błędu mogącego doprowadzić do awarii 
całego systemu. Podłączenie urządzeń zewnętrznych lub ręczne 
wprowadzanie danych może się odbywać tylko po potwierdzeniu 
przez operatora i po sprawdzeniu ich wiarygodności. Ma to na celu 
zapobieżenie wystąpieniu błędu systemu powodującego jego dys-
funkcjonalność. Tam gdzie to możliwe powinna być dostępna opcja 
„cofnij” [3]. 

1.4 System zarządzania alarmami 

Celem systemu jest ułatwienie zarządzania, dystrybucji i pre-
zentacji alarmów związanych z funkcjonowaniem INS. System 
powinien być tak zaprojektowany, aby alarmy oraz ich potwierdza-
nie nie powodowały niepotrzebnego odwracania uwagi załogi most-
ka nawigacyjnego poprzez zbędne i pojawiające się w sposób ciągły 
komunikaty akustyczne oraz optyczne. Zalecenia zawarte w rezolu-
cji MSC.252(83) stosuje się do każdego urządzenia wchodzącego w 
skład INS oraz jego poszczególnych części i czujników. System 
alarmowy powinien zapewniać środki umożliwiające: 
– zwrócenie uwagi operatora na wystąpienie sytuacji anormalnej, 
– identyfikację i ustalenie źródła alarmu, 
– ocenę ważności różnych sytuacji anormalnych w przypadku 

jednoczesnego generowania więcej niż jednego alarmu, 
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– poprawną interpretację wiadomościami alarmowymi, szczegól-
nie w przypadku ich generacji w tzw. systemach rozproszonych, 

– wyświetlanie alarmów zgodnie z kryterium ich ważności i z 
podziałem na alarmy wywołane usterkami i awariami o charak-
terze technicznym oraz eksploatacyjne, w tym wywołane nie-
właściwą lub błędną obsługą systemu lub jego elementów skła-
dowych. 
System zarządzania alarmami może dodatkowo prezentować 

wymienione w poprawnej kolejności czynności, które należy wyko-
nać w celu zlikwidowania przyczyny wywołującej alarm. 

Dla danej sytuacji awaryjnej nie powinien być generowany wię-
cej niż jeden komunikat alarmowy. Oprogramowanie systemu po-
winno minimalizować liczbę alarmów, w szczególności tych o wyso-
kim priorytecie, poprzez łączenie w jeden sygnał i pokazywanie jako 
jeden, alarmy generowane przez różne czujniki a dotyczące tej 
samej sytuacji awaryjnej, np. alarm kolizyjny w stosunku do jednego 
echa radarowego będącego jednocześnie obiektem AIS generowa-
ny przez statkowe urządzenie AIS i układy śledzące załączonych 
urządzeń radarowych. Powinno być możliwe centralne zarządzanie 
alarmami przynajmniej ze stanowisk roboczych: nawigacyjnego i 
manewrowego. Miejsce i sposób generowania alarmu powinny 
ułatwiać załodze lokalizację jego źródła.  

Wyróżnia się trzy rodzaje wskazań systemu zarządzania alar-
mami. Najwyższy priorytet ma alarm sygnalizowany ciągłym dźwię-
kiem i komunikatem słownym. Powinien on być generowany w 
sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku wyma-
gającej działania przez obsadę mostka. Alarmy te dzielą się na 
klasę A i B. Za alarmy klasy A uznaje się alarmy generowane przez 
czujniki systemu informujące o sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
bezpieczeństwa statku wymagającej podjęcie natychmiastowego 
działania, np. ryzyko kolizji lub ryzyko wejścia na mieliznę w tak 
krótkim okresie czasu zdefiniowanym przez obsługę, że wymagane 
jest natychmiastowe wykonanie manewru statkiem. Sytuacje bez-
pośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku nie wymagającej 
jeszcze podjęcia natychmiastowego działania, np. zagrożenie wej-
ściem na mieliznę za 30 minut, powinny być klasyfikowane jako 
alarmy klasy B. Niższy priorytet mają ostrzeżenia (warning), które 
są sygnalizowane komunikatem i pojedynczym dźwiękiem. Są one 
generowane w sytuacji, gdy zmieniające się warunki nie zagrażają 
jeszcze bezpośrednio bezpieczeństwu statku, ale mogą stworzyć 
takie zagrożenie w przypadku nie podjęcia na czas stosownych 
działań zaradczych, np. wzrost temperatury przewożonego ładunku 
łatwopalnego do temperatury bliskiej temperaturze samozapłonu i 
wymagane w związku z tym włączenie wentylacji ładowni. Ostatnim 
rodzajem wskazań są uwagi (caution), generowane w sytuacji nie 
stwarzającej zagrożenia dla bezpieczeństwa statku, ale wymagają-
cej zwrócenia uwagi, np. nowe echo w obszarze automatycznej 
akwizycji, brak wskazań pozycji obserwowanej przez odbiornik 
GNSS gdy statek znajduje się na środku Oceanu Spokojnego. 

Alarm akustyczny i błyskający optyczny powinny być genero-
wane w sposób ciągły do momentu jego potwierdzenia przez opera-
tora. Po potwierdzeniu, alarm akustyczny powinien się wyłączyć, a 
optyczny zacząć świecić się w sposób ciągły. Alarm dźwiękowy 
powinien zostać wznowiony po 30 sekundach lub zgodnie z zalece-
niami producenta, jeśli przyczyna alarmu nie została w tym czasie 
usunięta. Alarm powinien być generowany do momentu usunięcia 
jego przyczyny. Niepotwierdzony alarm, po upływie czasu ustalo-
nym przez użytkownika (lub wymaganym przez IMO), powinien 
wygenerować alarm systemu BNWAS (Bridge Navigational Watch 
Alarm System) czyli systemu kontroli czujności oficera wachtowego, 
jeśli jest on zainstalowany na statku. 

Ostrzeżenia niepotwierdzone przez operatora powinny być sy-
gnalizowane przez migający komunikat oraz pojedynczy dźwięk, 

trwający krótką chwilę. Dźwięk powinien być taki, aby nie można go 
było pomylić z innymi sygnałami słyszanymi na mostku. Po potwier-
dzeniu alarmu przez operatora, komunikat powinien być wyświetla-
ny w sposób ciągły do chwili ustąpienia bądź usunięcia przyczyny 
wystąpienia danego ostrzeżenia. 

Uwagi powinny być sygnalizowane za pomocą ciągłej sygnali-
zacji wizualnej, bez konieczności potwierdzania. Powinny one sa-
moczynnie znikać z ekranu w momencie ustąpienia przyczyny ich 
wywołania. 

Do systemu alarmowego powinny być podłączone wszystkie 
urządzenia połączone w zintegrowany system nawigacyjny. Urzą-
dzenia takie jak: kompas, elektroniczny system określania pozycji, 
system mierzący prędkość i drogę przebytą, radar z funkcją śledze-
nia ech, ECDIS, AIS, echosonda i terminal GMDSS powinny być 
podłączone do systemu alarmowego zawsze. 

1.5. Dokumentacja 

Dokumentacja powinna składać się z instrukcji operatora, in-
strukcji dotyczącej instalacji i konfiguracji systemu oraz wskazówek 
na temat szkolenia załogi na statku. 

W instrukcji operatora, oprócz danych sprzętu i instrukcji użyt-
kowania, powinna się też znaleźć informacja o możliwych błędach 
oraz ich wpływie na działanie systemu. Materiały do szkolenia prze-
prowadzanego na statku powinny opisywać i wyjaśniać konfigura-
cję, funkcje, ograniczenia i zasady obsługi INS oraz dostępne spo-
soby prezentacji informacji wraz z zasadami działania układu zarzą-
dzania alarmami. 

1.6. Zalecenia na temat dublowania sensorów 

Zgodnie z zaleceniami rezolucji MSC.252(83) oraz wymaga-
niami Konwencji SOLAS następujące czujniki / urządzenia powinny 
być zdublowane, niezależnie od tego czy są one elementami INS 
czy nie: ECDIS, radar i kompasu magnetyczny. Zintegrowany sys-
tem nawigacji powinien mieć dostęp do zapasowych informacji o 
pozycji, kursie i prędkości [1]. 

Awaria pojedynczego czujnika, np. kompasu, lub przełączenia 
sterowania pomiędzy elementami składowymi INS, nie powinny 
powodować nagłej zmiany lub utraty ustawień oraz kontroli nad 
ruchem statku. Jeśli jest to możliwe system powinien użyć innych 
dostępnych sensorów, aby uzyskać lub uzupełnić brakujące dane. 
Gdy nie ma możliwości uzyskania danych wystarczających do 
prowadzenia automatycznej kontroli nawigacji system powinien 
rozpocząć zliczanie drogi i kierunku (dead reckoning) statku. 

Dane konfiguracyjne i parametry pracy powinny być przecho-
wywane tak, aby w razie potrzeby na ich podstawie było możliwe 
odtworzenie zadanych parametrów pracy systemu. W przypadku 
wykrycia usterki system powinien automatycznie dostosować usta-
wienia do możliwie najbezpieczniejszej konfiguracji [1], a o fakcie 
zaistnienia takiej sytuacji poinformować użytkownika alarmem. Na 
przykład, w przypadku utraty informacji o kursie, INS powinien 
pokazywać na ECDIS symbol własnego statku i wektor jego ruchu 
względem dna Nie powinna być prezentowana kreska kursowa. W 
przypadku utraty informacji o kursie i prędkości nad dnem, zinte-
growany system nawigacyjny powinien pokazywać na ECDIS pozy-
cję statku oraz kreskę kursową. 

INS wyposażony w czujniki pozycji, prędkości, kursu oraz głę-
bokości powinien być podłączony do głównego i awaryjnego źródła 
zasilania. Przełączenie zasilania powinno następować automatycz-
nie poprzez lokalną tablicę dystrybucyjną. Po przerwie w zasilaniu 
systemu i pełnym restarcie wszystkich jego elementów składowych, 
INS powinien być zdolny do normalnego działania w czasie nie 
dłuższym niż 45 sekund. Podłączenie poszczególnych urządzeń do 
zintegrowanego systemu nawigacyjnego nie powinno powodować 
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wydłużenia czasu ich restartu po utracie zasilania. Po przywróceniu 
zasilania system powinien pamiętać ostatnią używaną konfigurację 
i, jeżeli jest to możliwe, przywrócić ją automatyczne. Brak możliwo-
ści automatycznego przywrócenia wcześniej wykorzystywanej 
konfiguracji powinien być sygnalizowany przez BAMS. Automatycz-
ne funkcje kontrolne powinny zostać przywrócone po uzyskaniu 
potwierdzenia od operatora. 

PODSUMOWANIE 

Ze względu na złożoność zintegrowanego systemu nawigacyj-
nego i dużą liczbę zróżnicowanych urządzeń do niego podłączo-
nych, istnieje potrzeba wcześniejszego modelowania jego działania, 
sprawdzenia funkcjonalności przyjętego rozwiązania i konfiguracji 
planowanych do wykorzystania oraz odpowiedniego przeszkolenia 
przyszłych operatorów. W związku z tym, wciąż potrzebna jest 
analiza i ulepszanie aktualnie produkowanych systemów w celu 
ułatwienia ich obsługi i zapobiegania awariom. Pomimo faktu istnie-
nia licznych regulacji prawnych standaryzujących wymagania odno-
śnie urządzeń składowych INS, możliwe jest wprowadzenie błęd-
nych danych przez operatora i wystąpienie błędu transferu danych 
pomiędzy elementami składowymi systemu. Obecnie zaleca się 
dublowanie niektórych sensorów w celu zapewnienia poprawności 
danych dostarczanych do systemu.  

Poprzez modelowanie stacji roboczych oraz badanie reakcji 
oficerów, w różnych sytuacjach nawigacyjnych, na występujące 
błędy należy dążyć do ulepszenia zarówno systemu jak i sposobu 
szkolenia osób obsługujących INS. W związku z szybkim postępem 
technologicznym i coraz większymi możliwościami automatycznej 
obsługi urządzeń, rola operatora jest często degradowana. W wyni-
ku takiego działania, gdy system zawodzi, operator nie jest odpo-
wiednio przygotowany i nie jest w stanie poradzić sobie z zaistniałą 
sytuacją. Często prowadzi to do zbędnego narażenia na niebezpie-
czeństwo statku i załogi. 
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Integrated navigation system in a light of  
International Maritime Organization regulations 

Paper discussed the problem of integration of ships nav-
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tional Maritime Organization (IMO) regulations. Perfor-

mance regulations are to make integration of navigational 

and informational functions safer. This paper is analyzing 

formal requirements of integration rules for ships equipment 

with purpose of later cooperation modeling and detection of 

possible errors in the system with regard for INS operators 
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