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ANALIZA SYMULOWANYCH MANEWRÓW ANTYKOLIZYJNYCH  

DLA OKREŚLENIA SPODZIEWANEGO DZIAŁANIA NAWIGATORA MORSKIEGO 

 

W artykule dokonano analizy wyników badań symulacyjnych nad manewrami antykolizyjnymi statków. Dane rejestrowano 

podczas symulacji prowadzonych w laboratorium systemów ECDIS z udziałem ekspertów - nawigatorów morskich. Przeanali-

zowano sposób ich wykonywania w celu identyfikacji najbardziej spodziewanego sposobu ich przeprowadzenia a następnie po-

wiązania ich z odpowiednim profilem bezpieczeństwa nawigatora morskiego. Analizowano manewry zmiany kursu, prędkości i 

łączne zmiany obu parametrów ruchu statku. Przedstawiono założenia i przebieg badań symulacyjnych, oceniono wyniki i moż-

liwość ich wykorzystania w dalszych pracach nad oceną profilu bezpieczeństwa oficerów nawigacyjnych na statkach. Przedsta-

wiono wyniki w poszczególnych symulowanych scenariuszach, wybrane analizy cząstkowe oraz sformułowano wnioski. 

 

WSTĘP 

Na bezpieczeństwo w transporcie morskim wpływ ma wiele 
czynników. Ogromny postęp techniczny, stale ulepszane wyposaże-
nie nawigacyjne oraz wprowadzane nowe systemy i procedury zde-
cydowanie zwiększają poziom bezpieczeństwa. Jednak ciągle jed-
nym z najważniejszych czynników pozostają działania nawigatora 
znajdującego się na mostku nawigacyjnym statku. Osoba ta odpo-
wiedzialna jest za monitorowanie bieżącej sytuacji i w razie koniecz-
ności wykonuje manewry antykolizyjne. Manewry takie prowadzić 
można zmieniając kurs, prędkość lub oba te parametry jednocze-
śnie.[4,5,6] 

Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu 
(COLREG 72) wraz z powszechnie przyjętymi w żegludze ich inter-
pretacjami są w chwili obecnej wystarczająco skuteczne, jednak nie 
we wszystkich sytuacjach wystarczająco precyzyjne. Nie podają na-
wigatorom szczegółów dotyczących sposobu wykonywania manew-
rów. Powoduje to zróżnicowanie ich wykonywania skutkujące róż-
nymi odległościami na jakich mijają się statki. Największy wpływ na 
efekt i przebieg manewru mają:  
– czas jego rozpoczęcia; 
– wydatność oraz kierunek zmiany kursu (w lewo czy w prawo); 
– wydatność i sposób zmiany prędkości (redukcja czy zwiększe-

nie).  
Programy szkoleń oficerów marynarki handlowej są ustandary-

zowane i na całym świecie podlegają wymogom Konwencji STCW 78 
wraz z późniejszymi zmianami tak, że wszyscy nawigatorzy powinni 
posiadać taki sam poziom kwalifikacji zawodowych. Jednak przy wy-
borze sposobu wykonywania manewrów duże znaczenie mają takie 
czynniki jak: 
– cechy indywidualne; 
– umiejętności nabyte; 
– warunki zewnętrzne; 
– inne, szczegółowo opisane w [8]. 

Podejmowane przez poszczególnych nawigatorów działania, 
sposób przeprowadzania manewrów antykolizyjnych skutkują róż-
nymi ostatecznymi odległościami mijania na poszczególnych kątach 
kursowych. Działania te oceniane są przez innych (także lądowe cen-
tra kontroli ruchu) pod względem poprawności wykonania manewru 
– zgodności z przepisami.  

Zróżnicowane manewry skutkują różnymi obszarami utrzymy-
wanymi jako wolne od innych obiektów – efektywnymi domenami 
statków [4,8]. 

Obecnie najczęściej stosowanymi metodami badania zachowa-
nia się statków podczas manewrów są [2]: 
– analiza zapisów rzeczywistych tras statków z systemu AIS;  
– analiza zapisów tras w badaniach symulacyjnych.  

Badanie rzeczywiste prowadzone na statkach są bardzo drogie, 
czasochłonne, ryzykowne i czasem po prostu niedopuszczalne ze 
względów bezpieczeństwa.  

A artykule przedstawiono analizę opartą na zapisach z badań 
symulacyjnych z zastosowaniem nieautonomicznych modeli czasu 
rzeczywistego [1]. 

1. BADANIA SYMULACYJNE 

W celu identyfikacji sposobu przeprowadzania manewrów anali-
zie poddano zapisy badań symulacyjnych nad domeną statku na 
akwenie ograniczonym prowadzone przez autora w latach 2010-
2016.  

1.1. Środowisko badań symulacyjnych  

Badania prowadzono na symulatorze ECDIS firmy Transas z 
ośmioma niezależnymi stanowiskami. Urządzenie pozwala rejestro-
wać - z dyskretyzacją 1 s - standardowe dane transmitowane przez 
statki w morskim systemie automatycznej identyfikacji (ang. AIS – 
Automatic Identification System) [7,8]. Zainstalowany w Akademii 
Morskiej w Szczecinie symulator pozwala realizować dowolnie przy-
gotowane scenariusze. Stosowane modele jednostek pływających 
dysponują pełnymi możliwościami manewrowania kursem i prędko-
ścią. Możliwy jest wybór akwenu oraz dobór warunków hydrometeo-
rologicznych. 

Analizowano sześć sytuacji spotkań statków oraz trzy modele 
jednostek pływających. Dla nich przygotowano i zapisano odpowied-
nie scenariusze pozwalające następnie wielokrotnie odtwarzać sytu-
ację początkową z możliwością dowolnego, indywidualnego później-
szego działania nawigatorów. Każdy ze scenariusz zrealizowano pię-
ciokrotnie, co dało 30 do 35 indywidualnych jazd statków manewru-
jących w każdym scenariuszu. Łącznie przeprowadzono i zarejestro-
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wano 1036 indywidualnych jazd. Czas trwania pojedynczego scena-
riusza, zależnie od scenariusza i typu statku wynosił od 10 do 20 mi-
nut [7, 8]. 

W badaniach wykorzystano trzy uważane za reprezentatywne 
modele statków różnej wielkości oraz badano trzy różne wzajemne 
relacje prędkości statków (równe, większa z mniejszą, mniejsza z 
większą). Biorący udział w badaniach uczestnicy kursów ECDIS dys-
ponowali pełną swobodą zmiany kursu i prędkości statków, do dys-
pozycji mieli symulowane wszystkie urządzenia statkowe. Podsta-
wowe parametry statków przedstawiono w tabeli 1, a prędkości w ta-
beli 2. Badania prowadzono na obszarach ograniczonych - Cieśniny 
Singapurskiej i Cieśniny Dover – wybranych jako reprezentatywne i 
znane z praktyki większości nawigatorów. 

 
Tab. 1. Parametry techniczno-eksploatacyjne statków użytych  

w badaniach [7] 
Wielkość 

statku 
Długość 

[m] 
Szero-
kość 
[m] 

Zanurze-
nie 
[m] 

Wypor-
ność 

[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 

 
Tab. 2. Początkowe prędkości statków w analizowanych  

scenariuszach [opracowanie własne] 
Relacja  
prędkości 

Statek 
manewrujący 

[w] 

Statek 
niemanewrujący 

[w] 

równe 11,1 -  16,3 11,1 -  16,3 

duża - mała 16,0 8,0 

mała - duża 8,0 16,0 

1.2. Analizowane sytuacje spotkań statków 

Dla celów badań wybrano sześć charakterystycznych, uznanych 
za reprezentatywne sytuacji spotkań statków. Dla nich przygotowano 
i zapisano odpowiednie scenariusze pozwalające następnie wielo-
krotnie odtwarzać sytuację początkową z możliwością dowolnego, in-
dywidualnego późniejszego działania nawigatorów. Symulacje pro-
wadzono w dobrych warunkach widzialności. Jako najbardziej repre-
zentatywne wybrano następujące sytuacje spotkań (Rys.1): 
– scenariusz 045 – spotkanie na początkowym kącie kursowym 

045°, statek manewrujący nie ma pierwszeństwa drogi (obcy sta-
tek nr 4) ; 

– scenariusz 315 - spotkanie na początkowym kącie kursowym 
315°, statek manewrujący ma pierwszeństwo drogi (obcy statek 
nr 5); 

– scenariusz 000 - spotkanie na początkowym kącie kursowym 
000°, sytuacja „statki idące wprost lub prawie wprost”, statek ma-
newrujący nie ma pierwszeństwa drogi, oba statki powinny wyko-
nać manewr (obcy statek nr 3); 

– scenariusz 180 - spotkanie na początkowym kącie kursowym 
180°, wyprzedzanie, statek manewrujący nie ma pierwszeństwa 
drogi (obcy statek nr 2); 

– scenariusz 360 - spotkanie na początkowym kącie kursowym 
360°, wyprzedzanie, statek manewrujący ma pierwszeństwa 
drogi - jest statkiem wyprzedzanym (statek pomimo pierwszeń-
stwa musi manewrować ze względu na brak działania statku wy-
przedzającego, statki nr 1 i 2 zamienione pozycjami); 

– scenariusz 112 - spotkanie na początkowym kącie kursowym 
112,5° - jako scenariusz budzący znane z praktyki wątpliwości w 
interpretacji sytuacji spotkania - wyprzedzanie czy kursy przeci-
nające (obcy statek nr 6). [7] 
Przy ustalaniu odległości początkowych między statkami 

uwzględniono względną prędkość zbliżania się jednostek, dobierając 
odległości tak, by umożliwić nawigatorom przeprowadzenie analizy i 

oceny sytuacji. Początkowe rozmieszczenie jednostek w realizowa-
nych scenariuszach przedstawiono na rysunku 1. Rysunek wyko-
nano w zobrazowaniu „course up” - kurs statku do góry. Kurs rzeczy-
wisty w poszczególnych scenariuszach był różny, odpowiedni do sy-
tuacji na akwenie. Statek nr 1 to statek manewrujący.  

 

 
Rys. 1. Początkowe rozmieszczenie statków w realizowanych sce-
nariuszach. Jednostką manewrującą jest statek 1   [7] 

2. ANALIZA I OCENA MANEWRÓW NA PODSTAWIE  
ZAREJESTROWANYCH TRAJEKTORII  

Różnorodność wykonywanych manewrów wynika - poza tymi 
podanymi we wstępie - także z indywidualnych cech nawigatora ta-
kich jak: 
– doświadczenie zawodowe; 
– wykształcenie; 
– zmęczenie; 
– specyficzna sytuacja na akwenie (np. natężenie ruchu). 

Poniżej szczegółowo omówiono przykładowe dwa scenariusze, 
a w dalszych punktach analizowano już wszystkie wymienione przy-
padki. 

2.1. Scenariusz 045 - statek niemanewrujący  
ma pierwszeństwo drogi 

Na rysunku 2 przedstawiono trajektorie rzeczywiste 36-u stat-
ków w scenariuszu 045. Poruszający się stałym kursem statek nr 1 
ma zapewnione przepisami pierwszeństwo drogi podczas gdy pozo-
stałe statki, reprezentowane w momencie rozpoczęcia symulacji 
przez statek nr 2, są statkami manewrującymi, zobowiązanymi do 
ustąpienia z drogi statkowi nr 1.  

Widoczne są znacznie zróżnicowane trajektorie 35-u statków 
manewrujących, odpowiadające poniżej opisanym manewrom (dla 
przykładowych, wskazanych) statków. 

Manewry wykonywane przez statki to m.in.: 
a) manewr kursem w prawo statku nr 3 i przejście za rufą statku nr 

1 – manewr prawidłowy; 
b) redukcja prędkości i niewielkie zmiany kursu statku nr 4, przejście 

za rufą statku nr 1 - manewr prawidłowy; 
c) zwiększenie prędkości statku nr 5, przejście przed dziobem 

statku z pierwszeństwem drogi  - manewr niezalecany, ryzy-
kowny; 
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d) wydatna zmiana kursu w lewo przez statki nr 6 i 7, przejście w 
dużej odległości przed dziobem statku z pierwszeństwem drogi  - 
manewr bezpieczny, ale niezalecany; 

e) pełna cyrkulacja statku nr 8 (zwrot o 360° wmuszony zbyt długim 
brakiem działania i nadmiernym zbliżeniem; manewr ostatniej 
chwili) - manewr prawidłowy, ale mogący wprowadzić zamiesza-
nie na akwenach o dużym natężeniu ruchu. 
 

 
Rys.2. Zarejestrowane trajektorie w scenariuszu 045 [opracowanie 
własne] 

 
Analogiczne sytuacje, ale dla innych wielkości statków przedsta-

wiono na rysunkach 3 i 4 w innym zobrazowaniu - względnym. 
 

 
Rys. 3. Trajektorie względne dla statku niemanewrującego w scena-
riuszu 045 [opracowanie własne] 
 

Widoczny na rysunku 3 niemanewrujący, mający pierwszeństwo 
drogi statek nr 1 został „unieruchomiony” w środku układu (układ tzw. 
„statkowy”, gdzie oś X to wzdłużna oś statku) a widoczne zróżnico-
wane trajektorie statków manewrujących przedstawione są wzglę-
dem statku niemanewrującego (środka układu). Tu także widoczne 
są zróżnicowane manewry z jednoznaczną identyfikacją statków 
przechodzących w niezalecany sposób przed dziobem (statek nr 4 
oraz sąsiednie trajektorie) oraz statków prawidłowo przechodzących 
za rufą (np. statek nr 3). Statek nr 2 to statek manewrujący w sytuacji 
początkowej. 

Tak prezentowane trajektorie pozwalają na łatwiejszą i szybszą 
identyfikacją poprawności manewru pod względem prawidłowości 
przecięcia kursu statku z pierwszeństwem drogi, ale nie pozwalają na 
prostą i jednoznaczną identyfikację jednostek zmieniających pręd-
kość lub prędkość i kurs jednocześnie. 

Na rysunku 4 przedstawiono zarejestrowane trajektorie dla ko-
lejnego statku, ale zobrazowanie sytuacji prezentowane jest wzglę-
dem statku manewrującego. Widoczny jest umieszczony i „unieru-
chomiony” w środku układu (także statkowego) statek manewrujący 
(statek nr 1), a widoczne trajektorie należą do statków niemanewru-
jących. Jest to forma skumulowanego spojrzenia na sytuację oczami 
nawigatora statku ustępującego z drogi. Takie zobrazowanie utrudnia 
selekcję, jakie parametry ruchu względem nich zmieniano, ale jedno-
znacznie wskazuje, którym ustąpiono z drogi przechodząc za ich rufą 
(na rysunku 4 trajektorie przed dziobem statku nr 1) oraz te, którym 
statek przeciął kurs przed dziobem (na rysunku 4 trajektorie za rufą 
statku nr 1).  

 

 
 

Rys. 4. Trajektorie względne dla statku manewrującego w scenariu-
szu 045 [opracowanie własne] 

2.2. Scenariusz 315 - statek manewrujący  
ma pierwszeństwo drogi 

Na rysunku 5 przedstawiono trajektorie rzeczywiste statków w 
scenariuszu 315. Poruszający się stałym kursem 285° statek nr 1 nie 
ma pierwszeństwa drogi w stosunku do znajdującego się w sytuacji 
początkowej statku nr 2. W związku z brakiem działania statku ob-
cego (statek nr 1) nawigatorzy statków zmuszeni są do podjęcia dzia-
łania i uniknięcia kolizji.  
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Rys. 5. Trajektorie rzeczywiste w scenariuszu 315 [opracowanie wła-
sne] 

Tu także widoczne jest zróżnicowanie manewrów. Wymaganym 
działaniem statku z pierwszeństwem drogi jest utrzymywanie w po-
czątkowej fazie kursu i prędkości. Grupa statków (reprezentowana na 
rysunku przez statek nr 5) wykonała, w różnym czasie zwrot w prawo 
i przeszła przed dziobem statku nr 1. Jednak te, które wykonały zwrot 
za wcześnie działały nieprawidłowo. Część jednostek (jak statek nr 
4) zmniejszyła prędkość i przepuściła statek nr 1 przed swoim dzio-
bem. Dwa statki (w tym statek nr 3) oczekując na działanie statku 
obcego dopuściły do nadmiernego zbliżenia i zmuszone zostały do 
wykonania cyrkulacji w konsekwencji przepuszczając statek nr 1 
przed swoim dziobem. 

Rysunek 6 przedstawia trajektorie względne dla statku niema-
newrującego w analogicznym scenariuszu dla innej grupy statków, z 

widocznymi trajektoriami statków, które swoimi działaniami wyegze-
kwowały swoje pierwszeństwo i przeszły przed dziobem statku nr 1. 

 

 
 

Rys. 6. Trajektorie względne dla statku niemanewrującego w scena-
riuszu 315 [opracowanie własne] 
 

W tym przypadku tylko jeden statek wykonał działania w wyniku 
których statek bez pierwszeństwa drogi przeszedł mu przed dziobem. 

Zarejestrowane manewry pozwalają dokonać selekcji statków z 
podziałem na te, które wykonują prawidłowe lub nieprawidłowe ma-
newry. Analiza samych obrazów trajektorii jest jednak zbyt uprosz-
czona i może, szczególnie przy braku doświadczenia w interpretacji 
takich obrazów (także radarowych na statkach) doprowadzić do nie-
ścisłości i błędów interpretacyjnych. Przykładem może być działanie 
statku z pierwszeństwem drogi, który w początkowej fazie powinien 
utrzymywać kurs i prędkość a następnie po wykonaniu wymaganych 

 
Rys. 7. Wykres zarejestrowanych danych dla statku manewrującego w scenariuszu 315; 
a) współrzędna pozioma pozycji (przeliczona długość geograficzna), b) współrzędna pionowa pozycji (przeliczona szerokość geograficzna), 
c) prędkość, d) kurs        [opracowanie własne] 
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procedurami działań podjąć manewr, (który np. w przypadku kursów 
przecinających się nie powinien zawierać zmiany kursu w lewo) [3]. 

Dla oceny poprawności w pewnych przypadkach analizowany 
będzie nie sam fakt podjęcia manewru, tylko czas jego rozpoczęcia. 
Wymaga to innego podejścia do zarejestrowanych danych, co opi-
sano poniżej. 

3. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH DANYCH 

Bardziej pewną i jednoznaczną analizą wykonywanych manew-
rów jest analiza zapisów i selekcja manewrów oparta na analizie wy-
kresów rejestrowanych danych. Analizy dokonano w środowisku Ma-
tlab w dwóch etapach: 
a) tworząc wykresy zapisanych danych dla indywidualnych statków; 
b) dokonując selekcji zmienionych parametrów ruchu w ustalonych 

zakresach.  
Przykład graficznej prezentacji zarejestrowanych danych przed-

stawiono na rysunku 7. Wykresy wykonane indywidualnie dla każ-
dego statku przedstawiają w funkcji czasu następujące wartości: 
a) pozycja statku, w postaci: 

– x to współrzędna pozioma pozycji statku wyrażana w [m] – 
przeliczona długość geograficzna; 

– y to współrzędna pionowa pozycji statku wyrażana w [m] – 
przeliczona szerokość geograficzna; 

b) v – prędkość statku w węzłach [w]; 
c) kurs [°]. 

 
Analizując zmiany na rysunku 7 można oszacować, zinterpreto-

wać wykonywane manewry:  
a) zmiana współrzędnych x i y oznacza zmianę pozycji (ruch statku) 

i pozwala oszacować przybliżony kierunek przemieszczania się 
(w tym przypadku nieznacznie na zachód i wyraźnie na południe); 

b) zmianę prędkości; 
c) manewr zmiany kursu statku. 

 
Przedstawiony tu zapis wykazuje manewry statku zarówno kur-

sem w zakresie od 185° do 205° (45-ta sekunda, manewr w prawo, 
zmiana o 20°) jak i prędkością w zakresie 16 -18 [w] (widoczny także 
chwilowy spadek prędkości początkowej spowodowany pracą steru i 
zmianą kursu). 

 

 
Rys. 8. Fragment zarejestrowanych danych dla statku operującego 
tylko prędkością scenariuszu 315; a) prędkość, b) kurs [opracowanie 
własne] 

 
Na rysunku 8 przedstawiono fragment analogicznego wykresu, 

dla innej jednostki i w innym scenariuszu. Widoczna jest wydatna re-
dukcja prędkości z 11,1 [w] do ok. 5,5 [w] rozpoczęta w 100 sekun-
dzie, a następnie jej zwiększenie przy zachowaniu stałego kursu 
285°. 

Przykładem innego, bardziej zdecydowanego działania może 
być zaprezentowany na rysunku 9 łączny manewr redukcji prędkości 

i widocznej zmiany kursu w prawo z 285° na 300°, ze stopniowym 
powrotem na pierwotny kurs. 

 

 
Rys. 9. Fragment zarejestrowanych danych dla statku manewrują-
cego kursem i prędkością scenariuszu 315; a) prędkość, b) kurs 
[opracowanie własne] 
 

Taka analiza uzupełniona komendami w skryptach Matlab wy-
szukującymi zmiany kursu i/lub prędkości w określonych przedzia-
łach pozwoli jednoznacznie zidentyfikować i zakwalifikować manewry 
poszczególnych statków (lub ich brak).  

4. MANEWR ANTYKOLIZYJNY A PROFIL  
BEZPIECZEŃSTWA NAWIGATORA 

Oceniając działania nawigatora morskiego, kwalifikując go do 
odpowiedniej grupy czy profilu ryzyka uwzględnić należy wiele czyn-
ników zewnętrznych i wewnętrznych. [9] 

Jednym z kluczowych dla oceny profilu zawodowego będzie 
sposób przeprowadzania manewrów. 

W kompleksowej analizie i ocenie manewrów antykolizyjnych 
ująć należy trzy czynniki: 
a) rodzaj działania (manewru); 
b) moment podjęcia manewru, czas trwania i moment zakończenia; 
c) wydatność manewru. 

W manewrach antykolizyjnych statków możliwe są następujące 
działania statku: 
a) zmiana kursu  

– w lewo; 
– w prawo; 
– pełna cyrkulacja; 

b) zmiana prędkości (redukcja, zwiększenie); 
c) zmiana kursu i prędkości (kombinacje powyższych); 
d) całkowity brak działania. 

Moment podjęcia manewru decyduje o jego zgodności lub nie z 
obowiązującymi przepisami.  

Wydatność manewru świadczyła będzie o zdecydowaniu w dzia-
łaniu. 

Powiązanie tych cech z konkretną osobą - nawigatorem pozwoli 
rozbudować jego profil bezpieczeństwa opisany w [9]. 

5. ANALIZA WYNIKÓW 

Analizując manewry wykonano wiele zestawień biorąc pod 
uwagę różne czynniki. W artykule przedstawiono wybrane, uważane 
za reprezentatywne, charakterystyczne sytuacje spotkań statków wy-
magające działań nawigatorów wynikających z obowiązujących prze-
pisów. Wybrano sytuacje w których wykonywano zarówno poprawne 
jak i błędne manewry 
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W tabeli 3 zestawiono liczbę manewrów wykonanych w po-
szczególnych scenariuszach. 
 

Tab. 3. Liczba manewrów w poszczególnych scenariuszach  
[opracowanie własne]  

Scenariusz Razem 
przejazdów 

Kurs i pręd-
kość 

(redukcja) 

Kurs i pręd-
kość 

(wzrost) 

Kurs Prędkość 
(redukcja) 

statki wprost 112 0 0 112 0 

045° 115 4 23 73 15 

wyprzedzanie 114 0 17 97 0 

315° 115 3 33 65 14 

112° 110 4 32 53 18 

 
Na rysunku 10 pokazano zbiorczo udział poszczególnych 

manewrów dla statków różnych wielkości w analizowanych 
scenariuszach z równą prędkością początkową statku 
manewrującego i niemanewrującego. 

 

 
Rys. 10. Udział poszczególnych manewrów dla statków różnej wiel-
kości i równej prędkości początkowej [opracowanie własne] 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza sposobu wykonywania manewrów an-
tykolizyjnych pozwala ocenić działania indywidualnego nawigatora i 
zakwalifikować go do właściwego przedziału ryzyka.  

Zarejestrowane w badaniach symulacyjnych trajektorie i wyli-
czone odległości oraz utrzymywane domeny pozwolą zweryfikować 
wartości odległości mijania deklarowane przez nawigatorów. 

 Zapisywanie faktycznie zrealizowanego przez nawigatora sce-
nariusza udokumentuje jego działanie podczas szkoleń i kursów, co 
pozwoli na: 
–  weryfikację umiejętności przede wszystkim początkujących na-

wigatorów, zmusi do zastanowienia się i przypomnienia przepi-
sów; 

– ocenę przydatności do pracy na statkach o różnej wielkości i ry-
zyku dla życia i środowiska, a co się z tym wiąże preselekcję 
kadr. 
W badaniach zaobserwowano zachowania w większości pod 

względem formalnym zgodne z przepisami, ale mogące być interpre-

towane przez innych jako niebezpieczne lub wprost skrajnie ryzy-
kanckie. Z drugiej strony niektóre asekuranckie działania powodują 
stratę czasu eksploatacyjnego, a błędnie interpretowane mogą do-
prowadzić do niezamierzonego nadmiernego zbliżenia statków. Ana-
liza manewrów indywidualnego nawigatora pozwala na przypisanie 
go do grupy o określonym profilu ryzyka i może być stosowana w 
okresowej ocenie pracowników lub do kwalifikacji do pracy na stat-
kach o wysokim profilu ryzyka dla życia i zdrowia ludzkiego oraz śro-
dowiska. 
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Analysis of simulated anti-collision maneuvers 
 for determining the expected performance  

of marine navigator 

The article analyses the results of simulation research on 

anti-collision maneuvers of ships. The data was recorded dur-

ing the simulation research conducted in the laboratory of EC-

DIS systems with the participation of experts – marine naviga-

tors. The main purpose was identification of the most expected 

way that navigators perform them, and then link them with ap-

propriate safety profile of the marine navigator.  

Paper presents guidelines and course of the simulation 

tests, results and the possibility of their use in further work on 

the evaluation of the safety profile of navigational officers. The 

results in different simulated scenarios and selected partial 

analysis are presented. Conclusions are drawn. 
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