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PRZEDMOWA

Ostatnia  publikacja  zawierająca  kompendium  wiedzy  z  zakresu  nawigacji, 

zatytułowana „Podstawy nawigacji terestrycznej” ukazała się nakładem Wydawnictwa 

Morskiego w Gdańsku w 1969 roku.

Autorem  pierwszego  wydania  tej  książki,  które  ukazało  się  w  1953  roku, 

był  Józef  Giertowski.  W  późniejszych  latach  wiedzę  w  niej  zawartą  uzupełnił 

Tadeusz  Meissner.  Ostatnie  wydanie  zostało  uaktualnione  i  poprawione  przez 

Zbigniewa Szczepanka i Franciszka Wróbla.

Niniejszy  podręcznik  został  opracowany  w  oparciu  o  pierwsze  wydanie 

wspomnianej  wyżej  publikacji.  Na publikacjach tych wychowało  się w Polsce kilka 

pokoleń  nawigatorów  morskich.  Józef  Giertowski  stworzył  podwaliny  specyficznej 

szkoły  polskiej  nawigacji  morskiej.  Zawarte  tam  podstawy  teoretyczne  nie  straciły 

na wartości po dzień dzisiejszy.

Od tego czasu,  na rynku wydawniczym nie ukazał się podręcznik o podobnej 

treści i charakterze. Intencją autora jest podtrzymanie tradycji polskiej szkoły nawigacji 

i przekazanie do rąk Czytelników niniejszego podręcznika, odpowiadającego w pełni 

aktualnym potrzebom w dziedzinie podstaw nawigacji morskiej.

Zakres treści  podręcznika dostosowano do wymagań Konwencji  STCW-78/95. 

Omówiono w nim podstawowe tematy  związane z  nawigacją  klasyczną,  pomijając 

zagadnienia nawigacji elektronicznej.

Chciałbym  wyrazić  podziękowanie  kolegom  z  Katedry  Nawigacji  Akademii 

Morskiej w Gdyni za wiele życzliwych i cennych uwag o charakterze dydaktycznym 

i  merytorycznym.  W  tym  miejscu  chciałbym  wyrazić  wdzięczność  recenzentom: 

dr. inż. kpt. ż.w. Kajetanowi Jackowskiemu, mgr. inż. kpt. ż.w. Markowi Czapczykowi. 

Na szczególne podziękowanie zasługuje recenzent dr inż. Jerzy Demczuk, którego 

pomoc  wybiegała  poza  ramy  recenzji  szczegółowej.  Dzięki  sugestiom  i  uwagom 

dr.  inż.  Jerzego  Demczuka  oraz  mgr.  kpt.  ż.w.  Marka  Czapczyka,  możliwe  było 



dokonanie  w  niniejszym opracowaniu  wielu  merytorycznych  zmian  w  treści. 

Szczególne  podziękowanie  wyrażam  Pani  mgr  Jadwidze  Szczerkowskiej  za  duży 

wkład  pracy,  ogromną  wiedzę  profesjonalną i  wyczucie  przy  opracowaniu 

redakcyjnym  podręcznika  o  tak  szerokim  zakresie  wiedzy nawigacyjnej.  Na 

zakończenie chciałbym podziękować Pani Teresie Majer,  oraz Pani Krystynie Treli, 

które  wykazały  wiele  cierpliwości  i  wytrzymałości  w  trakcie  technicznego 

opracowywania pracy.

Pierwsze wydanie podręcznika może nasunąć Czytelnikom wiele uwag, na które 

autor zareaguje ze szczególną wnikliwością. Wszelkie sugestie będą rozpatrywane 

bardzo szczegółowo i uwzględnione w następnym wydaniu.

Mirosław Jurdziński

Kwiecień 2003 r.
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WSTĘP

1. Podstawy bezpiecznej nawigacji

Nawigacja jest podstawowym elementem złożonego systemu bezpieczeństwa na 
morzu, w decydujący sposób uzależnionego od czynnika ludzkiego. Wpływ, zarówno 
na elementy systemu, jak i na sam proces nawigacji, mają takie czynniki, jak:
• rodzaj, przeznaczenie i zadania statku,
• właściwości morskie statku, jego zdolności manewrowe i dane techniczne,
• warunki środowiskowe akwenu, w którym statek jest eksploatowany,
• liczba członków złogi oraz jej kwalifikacje.

Warunki hydrometeorologiczne oraz inne czynniki zakłócające ruch statku, choć 
utrudniają  i  komplikują  sytuację  nawigacyjną,  często  decydują  o  początku 
powstawania zagrożenia, nie stanowią głównego źródła powstawania awarii. Wypadki 
na  statkach  wynikają  przede  wszystkim  z  technicznych  ograniczeń  systemów 
okrętowych, jak również z winy ich złej obsługi przez użytkowników.

Zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo nawigacji mają następujące elementy:
• właściwy poziom projektowania statków,
• odpowiedni standard realizacji projektu,
• stan techniczny statków i ich wyposażenia,
• poziom konserwacji systemów okrętowych w czasie eksploatacji,
• właściwa eksploatacja jednostki przez załogę,
• odpowiedni poziom wyszkolenia i kwalifikacje załóg okrętowych,
• przestrzeganie  międzynarodowych norm i  konwencji  w zakresie  budowy statku, 

wyposażenia oraz wyszkolenia załóg.

Nawigator  powinien  sobie  zdawać  sprawę  nie  tylko  z  wpływu  zakłóceń 
działających  w  danym  akwenie  na  statek,  ale  przede  wszystkim  na  jego 
bezpieczeństwo.  Uwzględnienie  wpływu  zakłóceń  zewnętrznych  na  ruch  statku 
powinno mieć miejsce już na etapie planowania podróży, a następnie w trakcie jej 
realizowania. Opracowany plan przejścia nawigacyjnego musi uwzględniać zarówno 
kryteria,  jak  i  ograniczenia  jakości  realizacji  celu,  w  zależności  od  warunków 
panujących na trasie.  W celu określenia bezpiecznej drogi  statku należy przeanali-
zować informacje dotyczące:
1) warunków  klimatycznych  obszaru  pływania:  informacje  archiwalne,  wstępny 

wybór  tras  stosowanych  zwyczajowo  w  danej  porze  roku  oraz  tras 
uwzględniających  systemy  rozgraniczenia  ruchu  akceptowanych  przez  IMO; 
ważnym kryterium jest minimalna odległość oraz wykreślenie linii kursów z dala 
od niebezpieczeństw nawigacyjnych (główne kryterium – bezpieczeństwo statku);
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2) prognoz hydrometeorologicznych: informacje o stacjach nadających wiadomości 
hydrometeorologiczne,  analizy  i  prognozy,  częstotliwość  i  czas  nadawania, 
techniczne możliwości statku w zakresie ich odbioru;

3) reakcji  kadłuba  na  zakłócenia:  analiza  charakterystyk  manewrowych  statku, 
jak  prędkości  i  jej  zmiany,  promienia  cyrkulacji,  znosu,  dryfu,  wymaganego 
i dostępnego zapasu wody pod stępką itp., a także odporności kadłuba na zakłócenia 
typu falowanie, lody itp.;

4) ograniczeń  dla  statku  i  ładunku:  aktualny  stan  techniczny  załadowania  statku, 
ograniczenia  manewrowe,  graniczne  parametry  falowania  i  prądu,  niekorzystne 
kierunki wiatru, mały zakres stateczności, duże wahania poziomu wody, zlodzenie 
itp.;

5) metod wyboru bezpiecznej drogi statku: uwzględnienie kryteriów i ograniczeń przy 
wyborze bezpiecznej drogi, przyjęcie ograniczeń przy realizacji nawigacji; można 
to wyrazić za pomocą marginesu bezpieczeństwa, jaki należy zastosować w danym 
obszarze pływania.

Awarie nawigacyjne są najczęściej  konsekwencją utraty kontroli  nad sytuacją, 
w  jakiej  znalazł  się  statek  oraz  zaniedbań  ze  strony  członków  obsady  mostka. 
Niejednokrotnie  można przewidzieć  zagrożenie  i  zapobiec  określonym wypadkom, 
poprzez  wczesne  rozpoznanie  oraz  zidentyfikowanie  rozwijającego  się  łańcucha 
błędów  i  podjęcie  we  właściwym  czasie  świadomych  działań,  prowadzących 
do  przerwania  rozwijającej  się  złej  sytuacji  nawigacyjnej.  Na  powstanie  łańcucha 
błędów w procesie nawigacji mają wpływ między innymi:
• niejasność sytuacji – brak pełnej informacji dotyczącej środowiska zewnętrznego 

lub wewnętrznego,
• niedokładność oceny sytuacji,
• roztargnienie przy podejmowaniu decyzji,
• przerwanie łączności,
• niewłaściwa obserwacja otoczenia,
• nie stosowanie się do planu podróży,
• naruszanie lub nieprzestrzeganie procedur realizacji celu.

Czynnik ludzki  stanowi zatem istotne ogniwo, wpływające na bezpieczeństwo 
statku  na  morzu.  Dlatego  też  należy  przede  wszystkim  podnosić  poziom  wiedzy 
nawigatorów. Z tego punktu widzenia konieczne wydaje się:
• inwestowanie  w  profesjonalne  kształcenie  kadr  morskich,  stosowanie  nowo-

czesnych metod szkolenia (ćwiczenia na symulatorach);
• przeprowadzanie selekcji pracowników pod względem predyspozycji do wykony-

wanego zawodu oraz bieżące sprawdzanie ich kompetencji;
• wymaganie  dokładnej  znajomości  systemów  okrętowych  na  statku,  a  przede 

wszystkim wyposażenia i obsługi mostka nawigacyjnego w normalnych i awaryjnych 
warunkach eksploatacji;

• wymaganie dobrej znajomości języka angielskiego w pracy na mostku.
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2. Analiza istniejących definicji nawigacji morskiej

Dynamika  zmian  poziomu  wiedzy  oraz  rozwój  nowych  technologii  budowy 
statku  i  jego  wyposażenia  mają  istotny  wpływ na  rozwój  i  zastosowanie  nowych 
technik w nawigacji. Wymienione czynniki kształtują również nowy model nawigacji 
morskiej.  Prosta definicja określająca  nawigację jako umiejętność przeprowadzenia 
statku z punktu A do punktu B jest już mało precyzyjna i zbyt ogólna [4, 56]. Poniżej 
przedstawiono definicje opisujące nawigację według różnych kryteriów.

Obecnie nawigację morską postrzega się jako kompleks działań obejmujących 
naukę,  wiedzę  i  praktykę,  umożliwiających  prowadzenie  obiektów  pływających 
po  obszarach  wodnych,  między  określonymi  pozycjami,  przy  zapewnieniu  im 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla założonych kryteriów i ograniczeń.
Wiedza  nawigacyjna  o  bezpiecznym  i  sprawnym  przeprowadzaniu  obiektów 
pływających  po  morzach  i  oceanach  obejmuje  w  zasadzie  jej  metody.  Badania 
i rozwój nowych technik są na bieżąco wdrażane do praktyki nawigacyjnej. 

W literaturze można znaleźć także definicje nawigacji jako dyscypliny naukowej 
[72]. Jedna z nich definiuje nawigację w następujący sposób:
Nawigacja  morska  jako  dyscyplina  naukowa  posługuje  się  wieloma  metodami 
badawczymi.  Ważne miejsce  w rozwoju nawigacji  zajmują metody informatyczne. 
Obecnie do najczęściej stosowanych metod badawczych należy zaliczyć:
• modelowanie matematyczne z zastosowaniem symulacji komputerowej,
• analizę i konstrukcję logiczną,
• metody heurystyczne.

Inna  definicja  podaje,  że:  w  praktyce  nawigacja  morska  oznacza  proces 
bezpiecznego i sprawnego przeprowadzania obiektów pływających między określonymi 
punktami na Ziemi. Proces ten obejmuje czynności związane z kierowaniem jednostką 
poprzez zebranie i weryfikację informacji potrzebnych do wyznaczenia bezpiecznej 
trajektorii, czyli:
• planowanie i wyznaczanie trajektorii,
• sterowanie ruchem jednostek pływających,
• kontrolę położenia obiektu i stan jego bezpieczeństwa,
• korygowanie wyznaczonej trajektorii i parametrów wektora ruchu.

Proces ten, w czasie ruchu jednostki pływającej, musi mieć charakter ciągły. Składa się 
on z cząstkowych decyzji wyboru i określania bezpiecznego kursu i prędkości. Proces 
decyzyjny oparty jest na określonym zbiorze informacji nawigacyjnych.
Zatem pod tym kątem nawigację morską można zdefiniować następująco:
Nawigacja morska jest to proces pozyskiwania i przetwarzania informacji nawigacyjnej, 
w wyniku czego realizowane są następujące podprocesy:
• planowanie i wyznaczanie trajektorii,
• sterowanie ruchem jednostek pływających,
• określanie pozycji,
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• śledzenie i obróbka informacji  o zagrożeniu kolizyjnym i warunkach środowiska 
wewnętrznego i zewnętrznego,

• modyfikowanie  trajektorii  i  wektora  ruchu  w  zależności  od  parametrów 
zakłócających ruch.

W procesie  nawigacji  podejmowane  decyzje  muszą  być  oparte  o  dostateczną 
ilość pewnych i  rzetelnych informacji,  w zależności od fazy żeglugi.  Uproszczony 
model procesu nawigacji w różnych fazach żeglugi pokazano na rysunku 1.

STATEK  JAKO  OBIEKT
TECHNICZNY

- ergonomia mostka
- system sterowy
- system napędowy
- zdolności manewrowe
- właściwości hydrodynamiczne
- wyposażenie nawigacyjne
- łączność

ZMIENNE  PARAMETRY
RUCHU  STATKU

- pozycja geograficzna
- selekcja kursu
- prędkość statku
- prędkość zmiany kursu

ZMIENNE  WARUNKI
ŚRODOWISKA
MORSKIEGO

- wiatr
- stan morza
- prądy
- stan widzialności

WARUNKI  NAWIGACYJNE
STATKU

- informacja radarowa
- otrzymana pozycja statku
- prędkość z logu
- wizualna obserwacja

WARUNKI  OTOCZENIA  STATKU

- przy podejściu do lądu - wody ograniczone
- z dala od lądu - żegluga oceaniczna

NAWIGACJA
PRZYBRZEŻNA

- prądy

- ograniczona głębokość
  i szerokość przejścia
- wzmożony ruch statków
- wiatry

- stan morza
- wahania poziomu morza
- tory wodne
- stałe niebezpieczeństwa
  nawigacyjne

NAWIGACJA
PEŁNOMORSKA

- niebezpieczeństwa
  nawigacyjne stałe
  i okresowe
- wzmożony ruch
  statków

WYMAGANE
INFORMACJE

- pilotaż - VTS
- publikacje archiwalne

ŹRÓDŁA  INFORMACJI
NAWIGACYJNYCH

- międzynarodowe przepisy
  prawa drogi  morskiej
- mapy morskie
- publikacje nawigacyjne
- ostrzeżenia

OGRANICZENIA
RUCHU

- dryf i znos
- wpływ płytkowodzia
- wąskie przejścia

DECYZJE
NAWIGACYJNE

WYBÓR  BEZPIECZNYCH
PARAMETRÓW  RUCHU

- manewry antykolizyjne
(zmiana kursu,  zmiana prędkości)

WACHTA  NAWIGACYJNA
NA  MOSTKU

- procedury wachtowe
- doświadczenie i wyszkolenie
- zdolności podejmowania
decyzji- łączność

Rys. 1. Model procesu prowadzenia nawigacji w różnych fazach żeglugi
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Podstawą nawigacji jest określenie pozycji obiektu pływającego oraz wyznaczenie 
bezpiecznego kierunku i prędkości ruchu do miejsca przeznaczenia, mając na względzie 
wartości  zakłóceń  zewnętrznych.  Ważnym  elementem  bezpieczeństwa żeglugi  jest 
ciągłość  procesu  planowania  nawigacji.  Tak  sformułowane  zadania  można  uznać 
również za definicję nawigacji.

3. Podział nawigacji według określonych kryteriów

W zależności od wielu zjawisk towarzyszących procesowi nawigacji,  podziału 
nawigacji można dokonać według określonych, niżej podanych kryteriów.
Biorąc  pod  uwagę  rodzaj  środowiska,  w  jakim  odbywa  się  ruch  danej  jednostki, 
wyróżnia się nawigację:
• morską (nawodną, podwodną),
• lądową (na powierzchni Ziemi, na stałym lądzie),
• lotniczą (atmosfera Ziemi),
• kosmiczną (w przestrzeni kosmicznej).

Nawigacja morska jest pojęciem szerokim. W zależności od przyjętych kryteriów 
można wyszczególnić wiele jej rodzajów, co przedstawiono poniżej.
1. Rodzaj i przeznaczenie jednostek:

• nawigacja jednostek transportowych (handlowych),
• nawigacja jednostek poławiających (rybackich),
• nawigacja statków sportowych i rekreacyjnych,
• nawigacja okrętów wojennych (nawigacja taktyczna),
• nawigacja statków i okrętów specjalnych (badawczych itp.).

2. Fazy żeglugi i właściwości nawigacyjne akwenu pływania:
• nawigacja oceaniczna (odległości powyżej 50 mil od niebezpieczeństw nawiga-

cyjnych),
• nawigacja przybrzeżna (odległość 3–50 mil od niebezpieczeństw nawigacyjnych),
• nawigacja w obszarach ograniczonych i trudnych nawigacyjnie (odległość poniżej 

3  mil  od  niebezpieczeństw  nawigacyjnych,  żegluga  w  kanałach,  basenach 
i wąskich przejściach).

3. Metody pozyskania i sposoby obróbki informacji nawigacyjnych:
• nawigacja zliczeniowa (pływanie według logu i wskaźników kursu),
• nawigacja pilotażowa (pilotowanie statku na statku lub z lądu),
• nawigacja  terestryczna  (określanie  pozycji  według  stałych  znaków  nawiga-

cyjnych),
• nawigacja  astronomiczna  (pływanie  na  podstawie  obserwacji  wysokości 

i azymutów ciał niebieskich),
• nawigacja  elektroniczna  (pozycja  określana  na  podstawie  systemów  radio-

nawigacyjnych).
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4. Miejsce rozmieszczenia źródła sygnałów i sposób ich odbioru:
• nawigacja optyczna (astronawigacja, terestryczna, pilotowa itp.),
• nawigacja radiowa (radarowa, satelitarna itp.),
• nawigacja akustyczna (sonar, echosonda).

5. Rodzaj trajektorii ruchu i kształt linii pozycyjnych:
• nawigacja ortodromiczna (żegluga po kole wielkim),
• nawigacja loksodromiczna (żegluga po loksodromie),
• nawigacja  hiperboliczna  (według  systemów,  gdzie  lp  jest  hiperbolą,  jak 

LORAN-C,  DECCA itp.),
• linie pozycyjne w kształcie parabol,
• linie  pozycyjne w kształcie  okręgów,  (systemy odległościowe,  radar,  dalmierz 

itp.),
• linie  pozycyjne  jako  linie  proste  –  odcinki  loksodromy,  namiary  na  małych 

odległościach,
• linie  pozycyjne  jako  odcinki  ortodromy –  namiary  radiowe  obce  na  dużych 

odległościach lub LRN dla namiarów radiowych własnych.
6. Rodzaj wpływu zakłóceń środowiska na ruch statku:

• nawigacja w lodach,
• nawigacja w sztormie,
• nawigacja we mgle,
• nawigacja na prądzie i wietrze,
• nawigacja na płytkowodziu.

7. Dokładność pozycji i jej miary:
• nawigacja precyzyjna (dokładność geodezyjna w centymetrach),
• nawigacja dokładna (dokładność w metrach),
• nawigacja według przypisanej dokładności (Rezolucja IMO).

8. Metody opracowania parametrów nawigacyjnych:
• nawigacja prowadzona metodą graficzną na mapach,
• nawigacja prowadzona metodą analityczno-graficzną,
• nawigacja prowadzona metodą analityczną,
• zautomatyzowane systemy nawigacji.

Z  przytoczonych  wyżej  wywodów  wynika,  że  na  poziom  bezpieczeństwa 
nawigacji  wpływa  wiele  czynników,  wśród  których  można  wyróżnić  trzy 
systemy  [38]:
• obsady mostka (procesy nawigacyjne),
• środowiska morskiego (poziom zakłóceń),
• techniczne i prawne związane z procesem nawigacji.
Stan  bezpieczeństwa  nawigacji  statku  morskiego  można  przedstawić  w  postaci 
funkcji [47]:

BN = f (PN , WN , MS , IR , Si , NS , KZ , SA , SP , ZN , GS) (1)
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gdzie:
PN – poziom prowadzenia procesów nawigacyjnych na statkach morskich,
WN –  stan okrętowego wyposażenia i systemów okrętowych,
MS –  parametry i charakterystyki manewrowania statkiem,
IR –  poziom infrastruktury nawigacyjnej i rejon pływania,
Si –  rodzaj systemu informacyjnego o środowisku morskim,
NS –  poziom służb informacji nawigacyjnej,
KZ –  kompetencje i kwalifikacje załogi statku,
SA –  zdolność odezwania się statków na sygnały wzywania pomocy,
SP –  zdolność udzielenia pomocy,
ZN –  zdolność udzielenia pomocy statkom w niebezpieczeństwie,
GS –  stan środowiska geograficznego pływania statków.

Jak wynika ze wzoru (1), zagadnienie bezpieczeństwa jest dość skomplikowaną 
funkcją,  zależną  od  wielu  parametrów  technicznych  statków,  stanu  środowiska 
i infrastruktury obszaru pływania oraz poziomu kwalifikacji nawigatorów.



 



 

 

1.  KSZTAŁT  I  WYMIARY  ZIEMI 
 
 
 
 
 
 
 Zadaniem geodezji jest ustalanie dokładnych elementów elipsoidy obrotowej              
jako modelu matematycznego Ziemi, najbardziej zbliżonej do geoidy – bryły 
nieregularnej, której nie można opisać równaniem matematycznym. Do rozwiązania 
tego zadania posłużyły pomiary siły ciężkości, czyli pomiary grawimetryczne,                
które przy wykorzystaniu sztucznych satelitów Ziemi, pomiarów geodezyjnych                      
i astronomicznych, pozwoliły na wyznaczenie wielkości geoidy. W niektórych 
pracach przyjmuje się bryłę Ziemi jako elipsoidę obrotową o określonym spłaszczeniu                
i długościach półosi lub jako kulę. Powierzchnia elipsoidy lub kuli znajduje             
również zastosowanie w geodezji i w nawigacji, jako podstawowa powierzchnia 
odniesienia. 
 
 
 
1.1. Ziemia jako bryła 
 
 

Badania satelitarne pola grawitacyjnego Ziemi pozwoliły na dokładną ocenę jej 
kształtów. Stwierdzono, że kształt bryły Ziemi różni się znacznie od kuli. 
Spowodowane jest to niejednolitym rozkładem masy Ziemi względem jej środka, 
jednak do analizy wielu zjawisk w nawigacji 
można założyć wstępnie, że Ziemia jest kulą.  

Jak widać na rysunku 1.1, w okolicy            
obu biegunów istnieją deformacje kulistego 
kształtu Ziemi. Niesymetryczność rozkładu 
mas w układzie równikowym powoduje ruch 
osi Ziemi i biegunów geograficznych w 
przestrzeni w funkcji czasu. Z satelitów zmie-
rzono geopotencjalną funkcję pola grawi-
tacyjnego Ziemi, co pozwoliło dokładnie 
ocenić jej rzeczywisty kształt. Wnikliwa 
analiza kształtu orbit sztucznych satelitów 
Ziemi wykazała nierówności i deformację 
geoidy. 

Ziemia jest formą geometryczną, okreś-
laną jako geoida, zbliżoną do elipsoidy 
obrotowej, powstającej z obrotu elipsy wokół małej osi. Kształt Ziemi jako elipsoidy 
rozpatruje się przy analizie dokładnej pozycji statku, a także w geodezji i astronomii. 

a

b

SP

NP

KULA

ZIEMIA

 
 
Rys. 1.1. Porównanie rzeczywistego kształtu 
Ziemi z kulą 

  PN  

  PS  

  a  

b
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Jeżeli przyjmie się, że Ziemia jest kulą, to należy jej przypisać wszystkie cechy 
charakteryzujące kulę. 
Kula powstaje w wyniku obrotu okręgu wokół dowolnej średnicy. Jest ona bryłą 
geometryczną, której wszystkie punkty leżące na jej powierzchni są jednakowo 
oddalone od jednego punktu, zwanego środkiem kuli. Linie łączące punkty na 
powierzchni ze środkiem kuli nazywamy promieniami. Długość promienia określa 
wielkość kuli. Ślad przecięcia kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej środek 
wyznacza koło wielkie, inne płaszczyzny nie przechodzące przez środek kuli 
wyznaczają koła małe. 

Przez dwa punkty na kuli, nie będące końcami średnicy, można przeprowadzić 
nieskończoną ilość kół małych, lecz tylko jedno koło wielkie. Krótszy łuk koła 
wielkiego, łączący dwa punkty na powierzchni kuli ziemskiej, jest najkrótszą drogą 
między tymi punktami i nazywa się ortodromą. 
Punkty przecięcia się osi obrotu z powierzchnią kuli nazywamy biegunami. 
 

W E

PS

PN

Z

W E

Z

0
0

PN

równoleżnik szerokości

równik

południk

oś ziemska
 

Rys. 1.2. Elementy kuli ziemskiej 

 
 
1.2. Współrzędne geograficzne 
 
 

Oś Ziemi jest średnicą kuli ziemskiej, dookoła której obraca się Ziemia w swoim 
ruchu dobowym. Punkty przecięcia się osi ziemskiej z powierzchnią kuli nazywamy 
biegunami geograficznymi. Wyróżnia się dwa bieguny: północny biegun 
geograficzny PN  i południowy biegun geograficzny PS . Płaszczyzna prostopadła do 
osi ziemskiej, przechodząca przez środek Ziemi, przecinająca kulę ziemską na dwie 
półkule, nazywana jest równikiem geograficznym, będącym jednocześnie kołem 
wielkim. Płaszczyzny prostopadłe do osi ziemskiej i równoległe do płaszczyzny 
równika, lecz nie przechodzące przez środek, wyznaczają na powierzchni kuli koła 
małe, zwane równoleżnikami. Płaszczyzny prostopadłe do równika, przechodzące 

PS 

PN 

0
W E 

PN 

0E
W

Z 

Z 
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przez oś ziemską i przecinające powierzchnię kuli ziemskiej, tworzą południki 
geograficzne, wyznaczające długość geograficzną (patrz rys. 1.2). 
 Wyżej podane określenia można ująć w formie podanych niżej definicji. 
 Równik geograficzny. Płaszczyzna przechodząca przez środek kuli, prostopadła 
do osi obrotu kuli ziemskiej tworzy płaszczyznę równika. Przecięcie płaszczyzny 
równika z powierzchnią kuli ziemskiej tworzy koło wielkie zwane równikiem 
geograficznym. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule: północną i południową. 
 Równoleżnik geograficzny. Każda inna płaszczyzna równoległa do równika 
przetnie kulę ziemską wzdłuż koła małego zwanego równoleżnikiem geograficznym. 
 Południk geograficzny. Płaszczyzna przechodząca przez oś ziemską, prosto-
padła do płaszczyzny równika, przetnie kulę ziemską wzdłuż koła wielkiego. Połowa 
koła wielkiego zawartego między biegunami wyznacza południk geograficzny 
obserwatora. 

Na powierzchni Ziemi można wyznaczyć nieskończenie wiele południków                      
i równoleżników, które tworzą siatkę współrzędnych geograficznych. Kierunek,          
w którym obraca się Ziemia w swym ruchu dobowym nazywa się kierunkiem 
wschodnim E, natomiast kierunek przeciwny obrotowi Ziemi – kierunkiem 
zachodnim W. Granicą między kierunkami wschód i zachód jest umownie przyjęta 
płaszczyzna południka Greenwich, stanowiąca jedną z osi układu współrzędnych 
geograficznych. Drugą płaszczyzną odniesienia jest płaszczyzna równika i wyzna-
czony przez nią równik geograficzny. 
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Rys. 1.3. Współrzędne geograficzne: a) na kuli ziemskiej; b) na mapie 

 
Położenie dowolnego punktu może być dokładnie określone przez podanie jego 

współrzędnych geograficznych  –  szerokości i długości geograficznej. Na rysunku 1.3 
pokazano sytuację, kiedy obserwator Z znajduje się na szerokości geograficznej 
północnej i długości geograficznej wschodniej, a obserwator A na szerokości 
geograficznej południowej i długości geograficznej zachodniej. 
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Sposób określania długości i szerokości geograficznej na kuli pokazano                    
na rysunku 1.4. 

PS

PN

R 0

ϕ = 60ºN

ϕ = 10ºN

GR

południk

równoleżnik
λ = 020  W

o

ϕ = 30ºS

 
Rys. 1.4. Sposób określania długości i szerokości geograficznej na kuli ziemskiej 

 
Szerokość geograficzną punktu Z wyznacza kąt środkowy, zawarty między 

płaszczyzną równika, a prostą, łączącą dany punkt ze środkiem Ziemi. Wartość ϕ  
liczy się od równika do równoleżnika danego punktu, na północ od 0º do 90º N (+) lub              
na południe do 90º S (–). 
Szerokość geograficzna może być również zdefiniowana jako długość łuku dowolnego 
południka, wyrażona w mierze kątowej, zawartego między płaszczyzną równika            
a równoleżnikiem obserwatora Z. 
 Długość geograficzną punktu Z wyznacza kąt dwuścienny, zawarty między 
płaszczyzną zerowego południka geograficznego, a płaszczyzną południka geograficz-
nego pozycji obserwatora Z.  
Długość geograficzna może być również zdefiniowana jako długość łuku równika lub 
dowolnego równoleżnika, wyrażona w mierze kątowej, zawartego między płaszczyzną 
południka zerowego, a płaszczyzną południka obserwatora Z. 
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Rys. 1.5. Sposób oznaczania znaków współrzędnych geograficznych 
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Wartość długości geograficznej λ liczy się od południka zerowego do południka 
obserwatora, na wschód od 0º do 180º (+) lub na zachód od 0º do południka 180º (–). 
 
 
 

1.3. Różnice szerokości i długości geograficznej 
 
 

Wzajemne położenie dwóch punktów na powierzchni kuli ziemskiej określa się 
poprzez podanie ich różnicy szerokości i długości geograficznej. 
Różnice szerokości geograficznej można wyrazić wzorem: 

 ∆ϕ = ϕΒ − ϕΑ    [ º ] (1.1) 

Podobnie można zapisać różnice długości geograficznej: 

 ∆λ = λΒ − λΑ   [ º ] (1.2) 

Jeżeli z działania algebraicznego (1.2) otrzymuje się  ∆λ > 180º,  to wynik należy 
odjąć od 360º, zmieniając jednocześnie pierwotny znak  ∆λ  na przeciwny. 
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Rys. 1.6. Określanie różnic szerokości geograficznych między obserwatorami A i B 
na kuli ziemskiej 
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Rys. 1.7. Określanie różnic długości geograficznych między obserwatorami A i B na kuli ziemskiej 

 

Na rysunkach 1.6 i 1.7 przedstawiono graficzny wynik określania różnic 
szerokości i długości geograficznych pozycji obserwatorów A i B. Wartości 
przedstawione na tych rysunkach obliczono ze wzorów (1.1) i (1.2), po podstawieniu 
znaków odpowiednich dla długości i szerokości geograficznej. Znaki ∆ϕ i ∆λ  wynikają 
ze wzajemnego położenia punktów (obserwatorów) względem siebie, niezależnie            
od półkuli. 
 
Przykład: 

Dane:    A    ϕA = 20o00′ S 

        λA = 020o00′ W 

B    ϕB = 40o00′ N 

      λB
  = 60o00′ E 

Obliczyć różnicę szerokości i długości geograficznej punktu A względem punktu B. 

 
Rozwiązanie: 

  ϕB  =  + 40o00′   λB  = +   60o00′ 
–   ϕA  =  – 20o00′  – λA  = – 020o00′ 

 ∆ϕ  =  + 60o00′   ∆λ   =  + 80o00′ 
 
 
 
1.4. Wymiary Ziemi   
 
 

Koncepcja wprowadzenia pojęcia geoidy, zamiast fizycznej powierzchni Ziemi, 
pozwala na przedstawienie nieregularnego kształtu bryły Ziemi, z uwzględnieniem 
powierzchni lądów, mórz i oceanów. Geoida jest bryłą odpowiadającą powierzchni 



1. Kształt i wymiary Ziemi 27 

 

dla średniego poziomu morza. Geoida jako bryła jest powierzchnią ekwipotencjalną, 
dla której normalna do powierzchni pokrywa się z kierunkiem działania siły ciężkości. 

Ze względu na niejednorodny rozkład mas Ziemi, powierzchnia geoidy ma 
przebieg nieregularny. 

Geoida, jako model Ziemi, posiada pewne ograniczenia, a mianowicie: 
• nie można jej opisać wzorem matematycznym, 
• nie może być określona serią nieskończonych pomiarów, gdyż jej kształt podlega 

ciągłym zmianom w czasie, 
• nieregularność kształtów utrudnia jej odwzorowanie. 

Z wyżej wymienionych powodów, do geodezji wprowadzono pojęcie elipsoidy 
obrotowej, zwanej elipsoidą odniesienia. Poprzez redukcję z tej elipsoidy pomiarów 
geodezyjnych na kulę, uzyskuje się matematycznie prostą powierzchnię, która zostaje 
ostatecznie przeniesiona na powierzchnię odwzorowawczą. Tak zredukowane pomiary 
dają w końcowym efekcie obraz powierzchni Ziemi na płaszczyźnie mapy. 

Elipsoida obrotowa została obliczona głównie na podstawie pomiarów łuku 
południka lub równoleżnika oraz dokładnych pomiarów grawimetrycznych i sateli-
tarnych. Wyznaczoną w ten sposób elipsoidę obrotową, po obliczeniu jej parametrów, 
przykładano do określonego obszaru na Ziemi, w określonym punkcie i orientowano 
za pomocą specjalnych punktów geodezyjnych. Tak zorientowana elipsoida i cały 
system nazywany jest układem odniesienia. Pozostałością tych operacji geodezyj-
nych są lokalne układy odniesienia, obejmujące kontynenty lub obszary państw. 

Pomiary satelitarne umożliwiły dokonanie dokładnej oceny parametrów elipsoidy 
obrotowej, stanowiącej jednocześnie układ odniesienia WGS-84, mający swój 
początek w środku masy Ziemi. Pozwoliło to na ujednolicenie wydawnictw map 
morskich, bazujących na układzie odniesienia, w którym pracuje system satelitarny 
GPS. 

Naniesienie pozycji z odbiornika GPS, ustawionego na elipsoidę WGS-84,          
na mapy innego układu odniesienia, bez zastosowania poprawek, prowadzi do 
powstania błędów współrzędnych pozycji. 
 

ELIPSOIDA GEOIDA

TOPOGRAFIA Z IEM I

 
Rys. 1.8. Porównanie powierzchni brył opisujących kształt Ziemi 

 
 Przy zastosowaniu w kartografii elipsoidy odniesienia, niezbędne jest przestrze-
ganie następujących założeń: 
1) środek elipsoidy leży w środku Ziemi, 
2) powierzchnia odniesienia elipsoidy musi być dopasowana do powierzchni Ziemi    

w danym obszarze, 
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3) objętość elipsoidy musi odpowiadać objętości geoidy, 
4) suma kwadratów odchyleń geoidy od elipsoidy odniesienia musi być najmniejsza. 

Przyjęcie elipsoidy obrotowej jako geometrycznej bryły, zbliżonej do kształtu 
Ziemi, ułatwia analizę wszelkich zagadnień obliczeniowych w kartografii nawiga-
cyjnej. Określenie spłaszczenia elipsoidy w stosunku do kuli stanowi o wartości 
aproksymacji rzeczywistej bryły Ziemi do przyjętej elipsoidy odniesienia. Parametry 
określające kształty elipsoidy obrotowej, według międzynarodowej elipsoidy Hayforda, 
są następujące: a – duża półoś elipsoidy obrotowej (6 378 388 m), b – mała 
półoś  elipsoidy obrotowej (6 356 912 m), c – spłaszczenie biegunowe elipsoidy 
wynosi 1/287. 
 

równik
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a
0

PS
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elipsoida

 
Rys. 1.9. Porównanie kształtu geoidy do elipsoidy obrotowej 

 
Wartość półosi małej elipsoidy obrotowej oblicza się z zależności: 

 b = a (1 – c) (1.3) 

Objętość elipsoidy obrotowej jako modelu Ziemi określa się jako:  

 ,3
4 2 baVZ ⋅⋅= π  

skąd, po podstawieniu parametrów elipsoidy Hayforda, otrzymuje się:  

 VZ = 1,08332 · 1012 km3 

Długość obwodu równika wynosi 40 003,2 km, czyli około 40 tys. km. 
Dla kuli ziemskiej, równej objętości elipsoidy obrotowej, określono długość 

średniego promienia Ziemi. Promień ten oblicza się przez porównanie objętości Ziemi 
jako kuli z elipsoidą obrotową: 

 .i3
4 3

ZKZZ VVRV =⋅= π  
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Zatem średni promień Ziemi RZ wynosi: 

  RZ = (a2  b)1/3 (1.4) 

Podstawiając do powyższej zależności dane elipsoidy Bessel’a, otrzymuje się 
wartość średniego promienia Ziemi: RZ = 6 370 300 m. Wynik ten przyjmuje się jako 
średni promień Ziemi.  

W rzeczywistości wartości promienia Ziemi na elipsoidzie równiej objętości 
Ziemi różnią się w zależności od szerokości geograficznej. 

Wartość promienia krzywizny południkowej elipsoidy, oblicza się według wzoru: 

  
2
3

)sin1(

)1(
22

2

ϕe

eaRE
−

−=  (1.5) 

W tabeli 1.1 podano elementy elipsoid wybranych państw. 
 
 

Tabela 1.1. 

Parametry elipsoid odniesienia wybranych obszarów na Ziemi 

Lp. Nazwa układu odniesienia Rodzaj elipsoidy 
Duża półoś 

a  [m] 
Spłaszczenie 

1/c 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
8 

NAD 1927 
European 

Krassowski 
South America 

 
South Asia 

Tokyo 
WGS - 72 
WGS - 84 

Clarke 1866 
International 

1942 
Reference 

Ellipsoid 1967 
Fisher 1960 

Bessel 
1972 
1984 

6 378 206 
6 378 388 
6 378 245 

 
6 378 160 
6 378 155 
6 377 397 
6 378 135 
6 378 137 

294,98 
297,00 
298,30 

 
298,25 
298,30 
299,15 
298,26 

298,25722 

 
 
 
1.5. Rodzaje współrzędnych na powierzchni Ziemi 
 
 

Współrzędne astronomiczne 

 Współrzędne astronomiczne: szerokość ϕA  i długość λA , odnoszą się do 
rzeczywistej linii pionu, zgodnej z kierunkiem wektora grawitacji. W ogólnej                  
teorii nawigacji zakłada się, że Ziemia jest kulą o średnim promieniu wynoszącym          
6 370 300 m, a linia pionu przechodzi przez środek kuli w punkcie 0.                      
W rzeczywistości rozkład masy Ziemi jest niejednorodny, a linie pionu nie przechodzą 
przez środek kuli. 
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Rys. 1.10. Współrzędne astronomiczne 

 

Współrzędne kartezjańskie 

Położenie punktu P nad powierzchnią Ziemi można określić za pomocą współ-
rzędnych kartezjańskich w układzie wzajemnie prostopadłych osi x, y, z (rys. 1.11).    
W systemach nawigacji satelitarnej jest to jeden z najczęściej stosowanych systemów 
do opracowania danych pomiarowych. Wartości X, Y, Z opisują jednoznacznie 
położenie punktu P na powierzchni morza lub na powierzchni Ziemi, przy czym 
środek  0  jest początkiem układu współrzędnych. 
Należy dodać, że oś z leży w płaszczyźnie południka Greenwich i jest zgodna z osią 
obrotu Ziemi. 
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Rys. 1.11. Orientacja osi x, y, z 
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Współrzędne geodezyjne 

 Szerokość geodezyjna ϕ (B) jest to kąt w płaszczyźnie południka, mierzony 
między prostopadłą (normalną) do elipsoidy odniesienia a płaszczyzną równika. 
 Długość geodezyjna λ (L) określona jest kątem dwuściennym, mierzonym między 
płaszczyzną południka zerowego (Greenwich) a płaszczyzną południka przechodzącego 
przez punkt  P. 
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Rys. 1.12. Współrzędne geodezyjne 

 
 Elipsoida odniesienia odpowiada ściśle obszarowi, dla którego zbudowana jest 
mapa. Stąd przy stosowaniu systemów pozycjonowania GPS i DGPS, należy brać pod 
uwagę informacje o parametrach elipsoid odniesienia, użytych do konstrukcji mapy. 
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Rys. 1.13. Różne elipsoidy i układy odniesienia stosowane do budowy map  [40] 

 
Przez wiele lat w kartografii morskiej stosowano kilkadziesiąt elipsoid 

odniesienia, dla których budowano mapy morskie. Najnowszy system – nawigacji 
satelitarnej GPS, związany jest z elipsoidą i układem odniesienia systemu WGS-84. 
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Parametry tej elipsoidy zostały określone na podstawie obserwacji satelitarnych. 
Tak określona elipsoida jest najlepiej „dopasowana” (best fit) do geoidy. 
 Wszelkie pozycje określone na mapach zbudowanych dla innych elipsoid są 
przesunięte o różne, stałe wartości błędów. Ponadto, współrzędne pozycji będą               
różnić się również w pionie. Jak wynika z rysunków 1.14 i 1.15, błędy pozycji 
satelitarnej w pionie wynikają ze zmiennych poziomów morza, a tym samym                     
z wysokości anteny odbiorczej odbiornika systemu nawigacyjnego, którą oblicza się 
według wzoru: 

 h = N + p + ∆h + H (1.6) 

Wartość N określana jest jako wysokość geoidalna. Należy przy tym zaznaczyć,             
że wartość ta może dochodzić do 100 metrów (patrz rys. 1.15). 
 

elipsoidy odniesienia
E2

E1

geoida
h2 h1

N1 N2

powierzchnia
Ziemi lub morza

H

 
Rys. 1.14. Definicje różnic wysokości elipsoid odniesienia  E1  i  E2 
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Rys. 1.15. Przyczyny występowania błędów pozycji w pionie 

 
Na rysunku 1.16 pokazano fragment rejonu świata przedstawiający różnice 

między geoidą a elipsoidą odniesienia. 
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Rys. 1.16. Wysokość geoidy w różnych rejonach świata w stosunku do elipsoidy odniesienia 

 
 
 
1.6. Szerokość geograficzna i geocentryczna 
 
 

Analiza przekroju elipsoidy dowodzi, że istnieją dwa kąty opisujące szerokość.            
Z tego względu nie można utożsamiać pozycji na kuli z pozycją na elipsoidzie, gdyż 
wartości pozycji obserwatora Z mogą znacznie różnić się od siebie. Ma to miejsce 
przy obliczaniu różnicy szerokości na południku. 
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Rys. 1.17. Szerokość geocentryczna  ϕ′,  szerokość geograficzna  ϕ  (geodezyjnej B)  punktu  Z 
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Dla elipsoidy Hayforda różnicę między szerokością geocentryczną a geograficzną 
r = ϕ′ – ϕ , można wyrazić wzorem: 

 r = – 695,66″ · sin 2ϕ śr       [ ″ ] (1.7) 

 r = – 11,59439′ · sin 2ϕ śr   [ ′ ]  

Wartość r określa redukcję szerokości (Reduction of Latitude) z geogra-
ficznej  na  geocentryczną. Jej maksymalna wartość wynosi –11,5′ na szerokości 45º. 
Stąd też liniowa długość mili morskiej różni się od międzynarodowej (1852 m), 
w zależności od szerokości geograficznej. W rejonie równika rzeczywista długość mili 
jest krótsza od wartości średniej (1852 m). 

Odległość w milach morskich oblicza się ze wzoru: 

 d = K · ∆ϕ    [Mm] (1.8) 

gdzie: 

 K = 
1852

)2cos37069,927561,1852( śrϕ⋅−
   lub   K = (1,0001488 – 0,0050598) · cos 2ϕśr 

Współczynnik  K  odnosi się do parametrów elipsoidy Hayforda. 
 
 
Przykład: 

Dane: ϕA = 07º N,  ϕB = 05º S;  ∆ϕ = 12º = 720′ . 

Obliczyć: odległość  d  na południku w Mm. 
 
Rozwiązanie: 

 d = [1,0001488 – 0,0050598 · 0,9993908] · 720′ 

 d = 716,5 Mm 
 
 
 
1.7. Zależności pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi 
i geodezyjnymi 
 
 
 Współrzędne prostokątne na powierzchni Ziemi jako kuli, wyrażone 
współrzędnymi geograficznymi, przedstawiają się następująco: 

 X = R · cos ϕ · cos λ , 

 Y = R · cos ϕ · sin λ , (1.9) 

 Z = R · sin ϕ . 
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Wspólny środek układu współrzędnych umożliwia określenie ekwiwalentności 
systemów. Dla danych współrzędnych B, L oraz wysokości h ponad elipsoidą 
odniesienia, współrzędne kartezjańskie można określić w następujący sposób: 

 X = (N + h) cos B cos L , 

 Y = (N + h) cos B sin L , (1.10) 

 Z = [N(1 – e2) + h] sin B 
gdzie: 

N = 
5,022 )sin1( Be

a
⋅−

;  N – promień krzywizny poprzecznej, 

a – półoś duża elipsoidy odniesienia, 
e – pierwszy mimośród elipsoidy obrotowej: 

  e = 
5,0

2

22

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

a
ba

, 

B, L – współrzędne pozycji geodezyjnej, oznaczane również jako (ϕ , λ) , 
h – wysokość ponad poziom elipsoidy odniesienia. 
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Rys. 1.18. Przestrzenne współrzędne 
prostokątne punktu P na powierzchni
kuli 

Rys. 1.19. Układ współrzędnych 
prostokątnych 
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1.8. Podsumowanie informacji o wymiarach Ziemi 
 
 
 Na podstawie analizy kształtów Ziemi można przedstawić następujące wnioski: 
1. Przy precyzyjnym określaniu pozycji za pomocą systemów nawigacji satelitarnej, 

nie można rozpatrywać Ziemi jako kuli o stałym promieniu Rz . 
2. Rzeczywisty kształt Ziemi wyklucza możliwość wykorzystania prostych metod 

zdefiniowania jej powierzchni. 
3. Fizyczna bryła Ziemi ma kształt nieregularny, spłaszczony na biegunach 

i wybrzuszony na równiku oraz niesymetryczny rozkład mas względem środka;         
po wyznaczeniu geoidy może być aproksymowana do kształtu elipsoidy. 

4. W celu uniknięcia trudności w obliczeniach, w nawigacji wykorzystuje się model 
Ziemi jako elipsoidy obrotowej. 

5. Elipsoida odniesienia jest zdefiniowana przynajmniej dwoma elementami: (a, b), 
czyli osią dużą i osią małą. 

6. Elipsoida, jako bardzo regularna bryła, pozwala realizować wszelkie obliczenia 
matematyczne w zakresie określania: 
- odległości między pozycjami, 

 - kierunków, 
 - pozycji, 
 - wysokości obserwatora ponad powierzchnią elipsoidy. 
 
 
 
1.9. Jednostki miary stosowane w nawigacji morskiej 
 
Miara odległości 

W nawigacji morskiej podstawową, stosowaną dotychczas miarą odległości, czyli 
jednostką długości, jest mila morska – Mm, to znaczy długość łuku jednej minuty 
koła wielkiego lub jednej minuty południka na elipsoidzie ziemskiej.  
Można ją określić również jako długość liniową jednej minuty różnicy szerokości 
∆ϕ  = 1′  na południku ziemskim. 
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y
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Rys. 1.20. Różnice długości liniowej 1 minuty 
łuku południka na elipsoidzie 
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 Standardową wartość liniową 1 minuty koła wielkiego, przyjętą za 1852 m, 
można stosować tylko w nawigacji morskiej. W obliczeniach geodezyjnych lub 
kartograficznych, 1 minuta łuku musi być wyznaczona przy uwzględnieniu promieni 
krzywizny M i N odpowiedniej elipsoidy odniesienia. Średni promień krzywizny 
elipsoidy oblicza się ze wzoru: 

 NMRE ⋅=  (1.11) 

Przy czym: 

 
2
3

22

2

)sin1(

)1(

ϕ⋅−

⋅−
=

e

aeM  – promień krzywizny południka elipsoidy odniesienia, 

 N = 
2
1

22 )sin1( ϕ⋅− e

a  – promień krzywizny I wertykału elipsoidy odniesienia, 

 e = 2

22

a
ba −  – I mimośród, 

 c = a
ba )( −   – spłaszczenie elipsoidy obrotowej, 

 c = 1 – (1 – e2)1/2 . 

 Liczba minut koła wielkiego wynosi 360 · 60′ = 21 600′ (minut kątowych – mil 
morskich). Jeżeli założy się, że wartość średniego promienia kuli ziemskiej odpowiada 
objętością elipsoidzie Bessel’a, to można w przybliżeniu określić długość liniową mili 
morskiej w metrach, a więc: 

 1 Mm = m045,185321600
2

=zRπ ,    dla    R = 6 370 300 m 

gdzie: 
 Rz – średni promień Ziemi. 

 Oficjalnie przyjęta długość liniowa 1 mili morskiej jest różna w różnych krajach, 
na przykład w Japonii wynosi 1853,18 m, w Danii 1851,85 m (podobnie w Holandii 
i we Włoszech), natomiast w Portugalii 1850,00 m. 
Długość minuty łuku na przekroju południka elipsoidy jest zmienna i wynosi 
odpowiednio: 

 s [1′] = arc 1′ · M 

 s [1′] = 
2
3

22

2

)sin1(

1)1(

ϕ⋅−

′−

e

arcea     [m] (1.12) 
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Po podstawieniu parametrów elipsoidy WGS-84 do wzoru (1.12) otrzymujemy: 

 s [1′] = 1852,16 – 9,25 cos 2ϕ     [m] (1.13) 

Na elipsoidzie Bessel’a  1 minuta jest równa: 

 s [1′] = 1852,25 – 9,34 cos 2ϕ     [m] (1.14) 

Poniżej zdefiniowano pojęcia mili morskiej, geograficznej oraz międzynarodowej. 
 Mila morska (Sea Mile – Nautical Mile) jest to długość łuku południka, 
odpowiadająca jednej minucie kątowej, wyrażona w mierze liniowej, która jest 
zależna od szerokości geograficznej i przyjętej elipsoidy obrotowej. 
 Mila geograficzna (Geographical Mile) jest to długość łuku równika, odpowia-
dająca różnicy długości jednej minuty kątowej, zależna od przyjętego modelu 
matematycznego. 
 Międzynarodowa mila morska (International Nautical Mile) służy do korekty 
długości loksodromy i ortodromy, w razie potrzeby dokładniejszych obliczeń, 
szczególnie dla tras przebiegających w niskich szerokościach. Stosowana jest ona 
w B.A. Distance Tables do przedstawiania odległości mierzonych jako odcinki linii 
geodezyjnej. Standardową jej wartość, wynoszącą 1852 m, przyjęto w 1928 r.       
(IHB-Monaco). 
 Ze wzoru (1.14) wynika, że wartość liniowa mili morskiej na elipsoidzie             
zmienia się w funkcji szerokości geograficznej. 
 

Tabela 1.2. 

Długości liniowe mili morskiej w funkcji szerokości dla elipsoidy Bessel’a 

Szerokość geograficzna 
[ ° ] 

Długość mili morskiej 
[m] 

00 
45 
60 
90 

1842,7 
1852 
1856,6 
1861,3 

 Wartość liniowa międzynarodowej mili morskiej, wynosząca 1852 m, odpowiada 
średniej szerokości geograficznej równej 44º30′. Wartość ta, uznana również przez 
Polskę, została ustalona przez Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne w Monako. 
 Kabel jest to 1/10 długości mili morskiej, a więc 10 kabli = 1 Mm, czyli                
1 kbl = 185,2 m. 
 
Miara prędkości 

 Węzeł jest jednostką prędkości i równa się jednej mili morskiej na godzinę: 

1 węzeł = m/s514,0
s
m

3600
1852

godz1
Mm1

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=  
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 Przeliczanie prędkości statku w węzłach na metry na sekundę, w uproszczonej 
formie ma postać: 

 (liczba węzłów)  ⇒2
sv   (liczba metrów w ciągu 1 s) (1.15) 

 W celu określenia liczby kabli, którą statek przepłynie w ciągu 1 minuty, należy 
podzielić prędkość statku w węzłach przez 6, a więc: 

 (liczba kabli)  ⇒6
sv   (liczba kabli w ciągu 1 min) (1.16) 

W niektórych wydaniach map i innych wydawnictwach anglojęzycznych (a także 
najnowszych Admiralicji Brytyjskiej, dotyczących wód USA), stosowane są nadal 
następujące miary długości: 

 1 sążeń – 6 stóp = 1,8288 m  
 1 stopa – 12 cali = 0,3048 m 
 1 yard – 3 stopy = 0,9144 m 
 1 cal – – = 0,0254 m 

 1 cal – 1/36 yarda 
 1 stopa – 1/3 yarda 
 1 sążeń – 2 yardy =   1,8288 m 
 1 chain – 22 yardy = 20,1168 m 
 
 
Miary kątowe 

 1º = 60′ = (π/180)rad =   17,453 mrad 
 1′ = 60′′ = (1/60)º = 290,888 µrad 
 1′′ = (1/60)′ = 4,84814 µrad 
 1 rad ~ (180/π)  = 57,3º 

 
 

1.10. Zboczenie nawigacyjne 
 
 
 Zboczenie nawigacyjne jest to liniowa długość łuku równoleżnika między 
pozycjami leżącymi na jednym równoleżniku, wyrażona w milach morskich. 
 Wartość zboczenia wyraża się w milach morskich lub minutach koła wielkiego. 
Liniowa długość łuku między dwoma południkami zmienia się wraz z szerokością 
geograficzną (rys. 1.21). Na równiku zboczenie jest równe różnicy długości 
geograficznej między południkami obserwatorów A i B, wyrażone w minutach koła 
wielkiego. 
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 Z rysunku 1.21 wynika, że: 

 
zR

r
l

a
π
π

∆ 2
2

=  (1.17) 

Jednocześnie, na podstawie rysunku 1.21, można zapisać zależność funkcyjną, czyli: 

 ϕcos=
zR

r  (1.18) 
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Rys. 1.21. Zboczenie nawigacyjne 

 

 Po podstawieniu wzoru (1.18) do (1.17), otrzymuje się wyrażenie: 

 a = ∆ l ⋅ cos ϕ (1.19) 

 Ze wzoru (1.19) wynika, że zboczenie występujące na równiku jest równe 
różnicy długości geograficznej między obserwatorami A i B ; zmniejsza się ono 
proporcjonalnie wraz z cosinusem szerokości geograficznej – na biegunie wynosi 
zero. Zamiast ∆ l  można podstawić do wzoru (1.19) wartość różnicy długości 
wyrażoną w minutach, stąd otrzymuje się: 

 a = ∆λ′ ⋅ cos ϕ      [Mm] (1.20) 

 Ze wzoru (1.19) wynika, że długość liniowa różnicy długości ∆λ  = 1º = 60′            
różni się, w zależności od szerokości geograficznej obserwatora (tab. 1.3).  
 Długość łuków na równoleżnikach dla ∆λ = 60′, dla obserwatorów znajdujących 
się na różnych szerokościach geograficznych, przedstawiono na rysunku 1.22. 
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Tabela 1.3. 

Długość liniowa łuku równoleżnika w Mm w funkcji szerokości geograficznej 

Szerokość geograficzna 
[ o ] 

1o różnicy 
długości geograficznej 

[ Mm ] 

00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

60,0 
59,1 
56,4 
52,0 
46,0 
38,6 
30,0 
20,5 
10,4 
00 

 
 
 

równik
60 Mm

52 Mm

42 Mm

30 Mm

ϕ = 00°N

PN

1°

ϕ = 60°N

ϕ = 45°N

ϕ = 30°N

 

d = 1800′
ϕ = 60°

   d = 3118′

d = 3600′

B A

ϕ = 30°

ϕ = 00°
∆λ = 60°

PN

60°

 
Rys. 1.22. Długości łuku równoleżnika w Mm dla różnicy długości geograficznej 1º : a) na różnych 
szerokościach;  b) różniących się o  ∆λ = 060º  długości geograficznej [29] 

 
 
 
1.11. Odległość widnokręgu 
 
 
 Horyzont obserwatora, zwany horyzontem pozornym, jest to płaszczyzna 
prostopadła do linii pionu i oddalona od powierzchni Ziemi na wysokość oczną a 
obserwatora A  (patrz rys. 1.23). 
W zależności od wzniesienia ocznego obserwatora, horyzont obserwatora zmienia 
swoje położenie. 

a)                                                                         b) 
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Horyzonty pozorny i astronomiczny są do siebie równoległe i oddalone                      
o wartość  R + a .   

 Obniżenie widnokręgu ko jest to kąt zawarty między horyzontem pozornym 
obserwatora A a styczną do powierzchni Ziemi w punkcie W, w płaszczyźnie koła 
wierzchołkowego. 

Wartość  ko  zmienia się  w zależności od wzniesienia oka obserwatora. 
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Rys. 1.24. Geometryczna odległość i obniżenie widnokręgu 

 

 Kąt Ho AW oznacza geometryczne obniżenie widnokręgu, przy założeniu, że wokół 
Ziemi nie występują warstwy atmosfery. 
 Z trójkąta AOW wynika następująca zależność: 

 cos ko = aR
R
+

 (1.21) 

Po przekształceniach i podstawieniu wartości promienia Ziemi, otrzymuje się wzór: 

 k0 = a93,1′     [ ′ ]   lub   [Mm] (1.22) 

gdzie: 
 a – wysokość oczna w metrach. 

Rys. 1.23. Horyzont obserwatora 
i horyzont astronomiczny 
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Jeżeli kąt ko zostanie wyrażony w minutach, to wartość łuku BW lub do będzie 
mierzona w milach morskich i oznaczona jako  do . 

Łuk BW  oznacza geometryczną odległość widnokręgu, czyli odległość 
obserwatora A od punktu B do punktu styczności promienia ocznego z powierzchnią 
Ziemi w punkcie W, wyrażoną w milach morskich. 
 
Średnia odległość widnokręgu 

 Promień świetlny, biegnący w atmosferze ziemskiej od oka obserwatora A            
w kierunku linii widnokręgu W, załamuje się zmieniając kierunek. Załamanie 
promieni świetlnych w atmosferze ziemskiej nazywane jest refrakcją ziemską. 

Ho
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W

A

a

B

R
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Rys. 1.25. Średnia wartość odległości i obniżenia widnokręgu 

 
Geometryczna odległość widnokręgu do zwiększy się na skutek załamania 

promienia świetlnego w średnich warunkach atmosferycznych. Warunki średnie 
dotyczą ciśnienia atmosferycznego P = 1013 hP, podczas gdy temperatury wody                 
i powietrza wynoszą około +10ºC. W takich warunkach odległość widnokręgu do 
zwiększy się o 1/13 wartości, zatem będzie wynosiła: 

do + 1/13 do 

stąd: 

 ds = aa 93,113
193,1 ⋅+    [Mm] 

 ds = a (1,93 + 0,15) 

 ds = 2,08 a    [Mm]. (1.23) 

Wartość a wyrażona w metrach, ulega zmianie, gdy zmieniają się warunki tempera-
turowe powietrza i wody. Poprawka ∆d  zmienia się proporcjonalnie o wartość 0,4′ 
na jeden stopień różnicy temperatury wody i powietrza, czyli: 

 ∆d = 0,4 (tp – tw)   [ Mm ] (1.24) 
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 Wartość aktualnej odległości widnokręgu oblicza się według wzoru: 

 da = ds + ∆d   [ Mm ] (1.25) 

gdzie: 
 tp – temperatura powietrza  [ºC], 
 tw – temperatura wody  [ºC]. 
 

 Średnia wartość obniżenia widnokręgu ks . Wartość ta jest mniejsza                      
od wartości geometrycznej  ko   o  1/13,  zatem:  

,13
1

oos kkk −=  

a więc: 

),15,093,1(93,113
193,1 −=⋅−= aaaks  

czyli:  
 ks = 1,78 a    [ Mm ]  (1.26) 
 
 Średnie obniżenie widnokręgu jest zmniejszone o 1/13 wartości obniżenia 
geometrycznego, przy średniej wartości refrakcji ziemskiej (tp = tw). 
 

Zasięg widzenia obiektów na morzu 

 Geometryczny zasięg widzenia obiektów na morzu zależy od wzniesienia oka 
obserwatora oraz wysokości obiektu ponad powierzchnią morza. 
 Geometryczne zasięgi wynoszą: 

• dla obserwatora, o wysokości ocznej a :  dA = 2,08 a , 

• dla obiektu o wysokości H :  dL = 2,08 H . 

 Zatem suma odległości, czyli  ds = dA + dL ,  będzie wynosiła:  
 
  ds = 2,08 ( Ha + ) (1.27) 
 
 W warunkach atmosfery ziemskiej, średni geometryczny zasięg widoczności 
wyznacza suma odległości średniej widnokręgu obserwatora i obiektu nad powierzchnią 
wody, obliczona wzorem [28]: 

 ds = 2,08 ( Ha + )   [ Mm ] (1.28) 

gdzie: 
 a – wzniesienie oka obserwatora nad poziomem morza  [m], 
 H – wzniesienie obiektu ponad poziom odniesienia wysokości  [m]. 
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Rys. 1.26. Średni zasięg widzenia obiektów 

 
 
 

 
Tabela 1.4. 

GEOGRAPHICAL  RANGE  TABLE 
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Przykład:  
Wzniesienie (elevation) światła latarni wynosi H = 36 m, natomiast wysokość (height) oka obser-
watora wynosi  a = 16,0 m.  Obliczyć zasięg widoczności latarni  ds . 

Rozwiązanie: 

ds = 2,08 ( )Ha +  

ds = 2,08 ( ) Mm20,83616 =+  

Średni zasięg widzenia obiektów zobrazowano graficznie na rysunku 1.26. 
Z tablicy 1 Spisu Świateł (tab. 1.4) otrzymujemy wartość 20,3 m. 
 
 
Poprawianie wzniesienia światła latarni morskiej w rejonach pływów 

 

C.D.

a
MHWS

hMHWS

hp

HA
HL

zero
mapy

h
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Rys. 1.27. Zależność wysokości światła latarni od poziomu wody i wysokości ocznej obserwatora 

 
 Aktualną wysokość światła ponad poziom morza można znaleźć w tablicach 
Spisu Świateł. Wysokość ta różni się jednak w rejonach działania pływów, gdyż 
Tablice Spisu Świateł podają wysokość światła ponad poziom średniej wysokiej wody 
syzygijnej. Dlatego aby uzyskać aktualną wysokość światła ponad poziom wody, 
należy rozwiązać następujące równanie: 

 HA = HL + (hMHWS – hp)    [m] (1.29) 

gdzie: 
 HL  –  wysokość wzniesienia światła względem poziomu odniesienia [m], 
 hMHWS  –  średnia wysokość wody syzygijnej [m], 
 hp  –  aktualna wysokość pływu ponad zero mapy [m], 
 HA  –  wysokość aktualna światła [m]. 



 

 

2.  KIERUNKI  NA  MORZU 
 
 
 
 
 
 

Aby statek mógł przepłynąć z jednej pozycji do drugiej, nawigator musi określić       
i wyznaczyć kierunek ruchu statku. Kierunek na mapie może być wyznaczony przez 
połączenie obu pozycji linią prostą, bez określania dokładnej odległości między nimi. 

Płaszczyzną odniesienia kierunku 
na powierzchni Ziemi jest płaszczyzna 
południka geograficznego obserwa-
tora, która wyznacza kierunek północ – 
południe. Wszystkie zatem południki 
geograficzne na kuli ziemskiej wy-
znaczają kierunek N-S. Linia N-S 
powstaje w wyniku przecięcia się 
płaszczyzny horyzontu obserwatora           
z płaszczyzną południka geograficz-
nego. 

Główne kierunki na płaszczyźnie 
horyzontu obserwatora przedstawiono 
na rysunku 2.1. Okrąg oznacza widno-
krąg obserwatora A.  
 Widnokrąg obserwatora jest to 
koło małe na powierzchni Ziemi, w 
którym promienie oczne obserwatora 
są styczne do powierzchni kuli ziemskiej. 

Odległość widnokręgu oblicza się z zależności d = 2,08 a  [Mm], gdzie a jest 
wysokością oczną obserwatora, wyrażoną w metrach.  

Druga płaszczyzna – prostopadła do południka i przechodząca przez I wertykał 
obserwatora, wyznacza kierunki wschód-zachód (E-W).  

W nawigacji morskiej niezbędna jest umiejętność wyznaczania kierunku                
na morzu. Do tego celu wykorzystywane są następujące systemy liczenia: 
• pełny (okrężny) – od 0º do 360º, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

licząc od północnej części południka obserwatora; 
• połówkowy (półpełny) – wartości kątów kierunku podawane są od 0 do 180º, licząc 

od północnej lub południowej części południka obserwatora na E lub W; forma 
zapisu:  045º NE  lub  135º SE,  090º NW  lub  090º SW; 

• ćwiartkowy – wartości kątów kierunku podawane są od 0º do 90º, od północnej lub 
południowej części południka obserwatora na E lub W; forma zapisu:  N 45º W,            
S 90º E,  S 90º W. 
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płaszczyzna
horyzontu

linia widnokręgu
ϕ

 
Rys. 2.1. Główne kierunki na morzu 
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W nawigacji najbardziej rozpowszechnionym systemem wyznaczania kierunków 
jest system pełny. Dawniej stosowany był również rumbowy system liczenia kierunku, 
bazujący na podziale horyzontu na 32 równe wartości kątowe, zwane rumbami; jeden 
rumb wynosi: 360º : 32 = 11,25º  (11º15′). 

Kierunek na morzu jest więc linią łączącą pozycję obserwatora z punktem na 
płaszczyźnie horyzontu [7]. 
 Z ruchem statku ściśle związane są kierunki odniesienia, wśród których             
wyróżnia się: 
• kierunek północy rzeczywistej:  (N) PN , 
• kierunek północy magnetycznej:  (NM) PM , 
• kierunek północy kompasowej:  (NK) PK , 
• kierunek północy żyrokompasowej:  (NŻ) PŻ . 

Na rysunku 2.2 przedstawiono porównawczo kierunek rzeczywisty od A do B 
na powierzchni Ziemi, z kierunkiem zobrazowanym na mapie morskiej. 
 

równik

30° B

A

PN

a)

A

B

N
360°

R

południk geograficzny

północ geograficzna

b)

30°

PS  
Rys. 2.2. Kierunek na Ziemi:  a) ortodromiczny i b) loksodromiczny - wykreślony na mapie morskiej 

 
 Określanie kierunków na morzu należy do podstaw codziennej pracy nawigatora, 
dlatego konieczne jest dokładne zdefiniowanie elementów związanych z oznaczaniem            
i nazwami kierunków na morzu. 
 

Kurs statku 

 Jednym z najważniejszych elementów jest kurs statku, czyli kierunek, w którym 
zwrócona jest dziobowa część linii symetrii statku (diametralna) względem przyjętego 
południka odniesienia. Rozróżnia się następujące rodzaje kursów: rzeczywisty, 
magnetyczny, kompasowy i żyrokompasowy. 

a) b) 
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Kurs rzeczywisty (KR) wyznacza kąt zawarty między płaszczyzną północnej części 
południka geograficznego, a dziobową linii symetrii, magnetyczny (KM) – kąt zawarty 
między płaszczyzną północnej części południka magnetycznego a dziobową częścią 
płaszczyzny diametralnej statku, natomiast kurs kompasowy (KK) określa kąt zawarty 
między płaszczyzną północnej części południka kompasowego a dziobową częścią 
płaszczyzny diametralnej statku. 
 Linia kursu przedstawiająca graficznie zorientowanie statku, na ogół wykreślana 
jest na mapie jako kurs rzeczywisty, przy założeniu, że na statek nie działają 
zakłócenia pochodzące od środowiska. 

 

KR dziób
(Heading)

południk
geograficzny

PN N

rufa
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PN N

rufa

KK
KMNM

NK

 
Rys. 2.3. Kurs rzeczywisty statku Rys. 2.4. Rodzaje kursów  

 
 

Kąt drogi i kurs statku 

 Ruch statku przy działaniu zakłóceń zewnętrznych różni się od kursu 
rzeczywistego wykreślonego na mapie. Kąt drogi statku nad dnem (KDd) wyznacza 
kąt zawarty między północną częścią południka geograficznego a kierunkiem rzeczy-
wistej drogi statku (rys. 2.5). 

  

KR

N

BA

KD

kierunek
działania
zakłóceń

kurs
droga

statku

 
 
 
 Kąt drogi (track angle) może być zdefiniowany jako kierunek drogi. W polskiej 
nomenklaturze nawigacyjnej używa się pojęcia: „kąt drogi nad dnem” lub „kąt drogi 
po wodzie”. 

Rys. 2.5. Różnica między kursem 
a kierunkiem drogi statku 

PN PNNK

NM

KDd
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 Przez kierunek drogi (track) należy rozumieć aktualny lub planowany kierunek 
ruchu statku po wodzie, bądź nad dnem, pomiędzy dwiema pozycjami. W nawigacji 
używa się pojęć: „kierunek ruchu po wodzie”, względnie „kierunek ruchu nad dnem” 
(track made good), co oznacza średni kąt drogi realizowany przez określony okres 
czasu. W przyszłości skróty i definicje w nawigacji morskiej będą regulowane normą 
ISO/19018. 
 

Namiary 

 Obserwator na statku widzi tylko linię widnokręgu i bez wyznaczenia 
płaszczyzny odniesienia nie jest w stanie określić żadnego kierunku. Do określenia 
namiaru na obserwowany obiekt wykorzystuje się namiernik, jako przyrząd 
ułatwiający odczyt kierunku na kompasie (na róży kompasowej). 
Namiar jest kątem zawartym między płaszczyzną odniesienia a płaszczyzną 
prostopadłą do horyzontu, przechodzącą przez oko obserwatora i namierzany obiekt. 
Mówiąc prościej, namiar można określić jako kierunek na obiekt L, w stosunku 
do przyjętej płaszczyzny odniesienia. 
 Namiar rzeczywisty (NR) wyznaczony jest przez kąt zawarty między północną 
częścią płaszczyzny południka geograficznego a płaszczyzną prostopadłą do hory-
zontu, przechodzącą przez oko obserwatora i namierzany obiekt. 
 Inna definicja podaje, że namiar jest wyrażony miarą kątową, określającą kąt 
zawarty między północną częścią linii N-S, a linią łączącą oko obserwatora 
z obiektem [24]. 
 

Zależność między kursem a kątem kursowym 

 Omawiane kierunki, jak kurs i namiar, związane były z płaszczyzną odniesienia, 
wyznaczaną przez południk. Innym sposobem określania kierunku jest kierunek 
na obiekty względem płaszczyzny diametralnej statku. Na rysunku 2.7 pokazano kąt 
kursowy na obiekt L wyrażony miarą kątową, liczoną od dziobowej diametralnej 
statku do płaszczyzny przechodzącej przez oko obserwatora  A  i obiekt  L. 
 

NR L

PN

równik

L
NR

A

A

równik

PS  
Rys. 2.6. Porównanie namiaru rzeczywistego  na kuli ziemskiej i na mapie morskiej 
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 Kąt kursowy można w sposób uproszczony 
zdefiniować następująco: kąt kursowy jest zawarty 
między dziobową częścią linii symetrii statku a linią 
łączącą obserwatora z obserwowanym obiektem [24]. 
Kąty kursowe liczone są w systemie pełnym – od 00º      
do 360º, lub połówkowym – od 00º do 180º, na prawą 
lub lewą burtę. Lewym kątom kursowym przypisuje 
się algebraiczny znak minus. 

Zależność między systemami liczenia jest 
następująca: 

∠KP – prawy kąt kursowy; 0º – 180º na prawo od 
dziobowej części diametralnej, 

∠Kl – lewy kąt kursowy; 0º – 180º na lewo od dziobowej części diametralnej. 

 ∠K = 360º – ∠KL         (2.1) 

 ∠Kº  = 000º – 180º 

Jeżeli na przykład ∠Kl = 100º,  to  ∠K = 360º – 100º = 260º. 

Jeżeli ∠Kp = 100º, to ∠K = 100º. 
 

Zależność między kątem kursowym 
i namiarem 

 W celu określenia namiaru rzeczywistego na obiekt za pomocą zmierzonego kąta 
kursowego, należy znać moment i wartość kursu rzeczywistego w czasie jego 
pomiaru. Z rysunku 2.7 wynika następująca zależność: 

 NR = KR + ∠K (2.2) 

Na rys. 2.8 i 2.9 pokazano przykłady wykorzystania kątów kursowych do obliczania 
namiarów. 

 
Przykłady: 

Dane:   KR = 230º,  ∠ Kp = 060º.  

Określić  NR  na obiekt  L. 
 

Rozwiązanie: 

  KR =  230º 

 +∠ Kp  =  060º 

  NR =  290º 
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Rys. 2.7. Kąt kursowy na obiekt  L 
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Rys. 2.8. Przykład obliczania namiaru z prawego kąta 
kursowego 
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Dane:  KR = 180º  i ∠ K l  = 090º. 

Obliczyć  NR  na obiekt  L. 
 

Rozwiązanie: 

  KR =  180º 

 +∠ K =  270º 

  NR =  450º – 360º 

  NR =  090º 
 
 

Poprawianie wskazań kompasów, zamiana kursów 

 Wyznaczenie kierunku za pomocą kompasu magnetycznego można przeprowadzić 
trzema sposobami, uzyskując w ten sposób: 
• kierunek rzeczywisty, w którym linią (płaszczyzną) odniesienia jest południk 

geograficzny, 
• kierunek magnetyczny, w którym linią (płaszczyzną) odniesienia jest południk 

magnetyczny, 
• kierunek kompasowy, gdzie linią (płaszczyzną) odniesienia jest południk 

kompasowy. 
 Kierunek rzeczywisty różni się od 
kierunku magnetycznego wartością 
deklinacji d, natomiast magnetyczny 
różni się od kierunku kompasowego 
wartością dewiacji δ. 
 Podstawową płaszczyzną odnie-
sienia dla wszystkich prac na mapach 
morskich jest północna część płasz-
czyzny południka geograficznego, 
która przecinając płaszczyznę hory-
zontu tworzy linię zwaną kierunkiem 
północ-południe (N-S). 
 Do wskazywania kierunku na 
morzu służą kompasy magnetyczne i 
żyroskopowe, powszechnie stosowane 
w żegludze morskiej. 

Kompas magnetyczny wskazuje kierunek kompasowy.  
 Różnica wskazań kierunku północy geograficznej i północy kompasowej jest 
błędem wskazań kompasu magnetycznego. Wykreślanie kursu na mapie według 
wskazań kompasu magnetycznego może więc mieć miejsce tylko po uwzględnieniu 
poprawek. 
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Rys. 2.9. Przykład obliczania namiarów z lewego kąta 
kursowego 
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Rys. 2.10. Poprawki wskazań kompasów. Zależności 
między kursami 
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Z rysunku 2.10 wynikają następujące zależności: 

 KK + δ = KM (2.3) 

 KM + d = KR (2.4) 

zatem: cp = KR – KK    [ º ] (2.5) 

gdzie: 
 cp  – całkowita poprawka kompasu magnetycznego  [ º ], 
 KR  – kurs rzeczywisty  [ º ], 
 KK  – kurs kompasowy  [ º ]. 

 KR = KK + cp    [ º ] (2.6) 

 cp = δ + d    [ º ] (2.7) 

 pż = KR – KŻ (2.8) 

 KR = KŻ + pż (2.9) 

gdzie: 
 pż  –  całkowita poprawka żyrokompasu, 
 KŻ  –  kurs żyrokompasowy. 
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+d- d

+δ
- d

- δ

PK

PK

PK
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cp = (-δ) + (-d) cp = (+δ) + (-d) cp = (+δ) + (+d)  
Rys. 2.11. Porównanie różnych wartości dewiacji i deklinacji magnetycznych, jako składowych całkowitej 
poprawki kompasu 
 
 
Przykład: 

Dane:   KK = 036º,  d = +9º,  δ +5º.  Obliczyć:  cp  i  KR. 
 
Rozwiązanie: 

cp = (+9) + (+5) = +14º;  KR = KK + cp = 036º + 14º = 050º 
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lub: 
  KK  = 036º 
 + (+δ )  =   +5º 

  KM  = 041º 
 + (+d )  =   +9º 

  KR  = 050º 

 

Poprawka żyrokompasu 

 Całkowita poprawka żyrokompasu składa się z dwóch części: 
1) dewiacji statycznej  δst ,  
2) dewiacji dynamicznej  δd . 

 Dewiacja statyczna δst przedstawiana jest jako suma dewiacji: czułości elementu 
pomiarowego, dokładności odczytu kursu oraz konstrukcyjnej, wynikającej z pracy 
kompasu na różnych szerokościach geograficznych (różniących się od szerokości 
konstrukcyjnej) oraz niedokładności montażu kompasu w diametralnej statku. 
 Dewiacja statyczna nie przekracza przeważnie błędu ±1º [49]. Wartość tej 
dewiacji podawana jest tabelarycznie przez producenta. 
 Składowymi dewiacji dynamicznej δd są: dewiacja prędkościowa, inercyjna 
i  dewiacja środowiskowa, wynikająca z pracy statku na fali lub ruchu na stałym 
przechyle. 
 Wartość dewiacji dynamicznej jest trudna do określenia w czasie pływania statku. 
Często nawigator na mostku nie zdaje sobie sprawy z tej części składowej dewiacji, 
która może osiągnąć wartość kilkunastu stopni, zwłaszcza wtedy, gdy statek 
gwałtownie przyspiesza, zmieniając jednocześnie kurs. Największe wartości tej 
dewiacji obserwuje się na kursach N i S. Zmiany prędkości i kierunku statku zawsze 
powodują powstawanie tego typu dewiacji. Z czasem dewiacja ta ustępuje, zmniejsza 
się w czasie, ale okres czasu trwania tego zjawiska różni się i zależy od rodzaju 
kompasu, szerokości geograficznej statku i jego dynamiki ruchu. Zatem: 

 cpż = δst + δd    [ º ]  (2.10) 
 
gdzie: 
 cpż  – całkowita poprawka żyrokompasu, 
 δst  – dewiacja statyczna żyrokompasu, 
 δd  – dewiacja dynamiczna żyrokompasu. 

 
 
  
 
 



 

 

3.  MAGNETYZM  ZIEMSKI 
 
 
 
 
3.1. Współrzędne układu magnetycznego Ziemi 
 
 

Kula ziemska jest ogromnym, naturalnym magnesem. Magnetyzm ziemski 
wynika z samej budowy Ziemi oraz jej ruchu obrotowego. Pole magnetyczne Ziemi 
jest wywołane wirowymi prądami elektrycznymi płynącymi w jej jądrze. Pole to 
można porównać do pola dipola magnetycznego, znajdującego się w jej wnętrzu. 
Cechami charakterystycznymi pola magnetycznego jest jego sferyczny kształt, 
zbliżony do kroplowego. Przedłużona oś umownego dipola (magnesu zastępczego), 
przecina powierzchnię Ziemi, tworząc bieguny magnetyczne: MN – północny i MS – 
południowy. Oś łącząca oba bieguny nachylona jest pod kątem około 11,5º 
w stosunku do osi obrotu Ziemi (rys. 3.1). 
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równik magnetyczny

równik geograficzny

południk magnetyczny

południk geograficzny

magnes zastępczy

PS

PN

MS

MN

11,5º

 
Rys. 3.1. Współrzędne układu magnetycznego Ziemi 

 
Położenie biegunów magnetycznych MN i MS można określić współrzędnymi 

pozycji, w której wektor całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi jest 
prostopadły do powierzchni Ziemi lub w których linia siły natężenia pola 
magnetycznego osiąga kąt inklinacji równy 90°. 

Biegun swobodnie zawieszonego magnesu, który wskazuje kierunek bieguna 
magnetycznego znajdującego się na półkuli północnej, zdefiniowano jako północny 
biegun magnesu (kolor czerwony). Oznacza to, że biegun magnesu zastępczego w 
Ziemi (dipol),  posiada  na  półkuli północnej przeciwny znak (południowy, oznaczony 
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kolorem niebieskim). Biegun magnetyczny Ziemi znajdujący się na półkuli północnej 
umownie nazywany jest biegunem magnetycznym północnym, a na półkuli 
południowej – biegunem magnetycznym południowym (rys. 3.1). Niektórzy autorzy 
definiują bieguny magnetyczne Ziemi odwrotnie i nadają im przeciwne znaki. 

Podobnie jak w układzie geograficznym, w układzie magnetycznym wyróżniamy 
bieguny magnetyczne oraz równik magnetyczny. 
 Jako współrzędne bieguna magnetycznego na półkuli północnej przyjmuje się:  

 ϕN  = 78º24′ N, 
 λN = 104º00′ N  
Na półkuli południowej zaś: 
 ϕS =    70º 00′ S 
 λS = 136º 00′ S 
 

Odpowiednio do położenia biegunów przebiega równik magnetyczny. Przebieg 
linii sił magnetyzmu Ziemi pokazano na rysunku 3.1. 
 Jeżeli igła magnetyczna zostanie swobodnie zawieszona nad powierzchnią Ziemi, 
to na biegunach ustawi się ona prostopadle do płaszczyzny horyzontu, a na dowolnej 
szerokości magnetycznej – wzdłuż linii sił magnetyzmu ziemskiego (rys. 3.2). Na 
biegunie magnetycznym północnym, czerwony koniec igły skierowany będzie w dół, 
natomiast na biegunie magnetycznym południowym odwrotnie – niebieski koniec 
magnesu skieruje się w dół, do powierzchni Ziemi.  
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Rys. 3.2. Uproszczony model rozkładu sił natężenia pola magnetycznego Ziemi 
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Równik magnetyczny jest to linia łącząca wszystkie punkty wokół Ziemi, gdzie 
kąty inklinacji wektorów natężenia magnetyzmu ziemskiego wynoszą zero stopni. 
Równik magnetyczny nie jest, w ścisłym tego słowa znaczeniu, kołem wielkim             
(jak równik geograficzny), gdyż bieguny magnetyczne nie leżą w prostej linii, jak oś 
umownego dipola. 

Płaszczyzna równika magnetycznego przebiega niemal równolegle do równika 
geograficznego, z którym przecina się w dwóch punktach: A i B (rys. 3.2) Punkt A 
znajduje się na długości 31°W, a punkt B na długości 167°W. Maksymalna szerokość, 
do której sięga płaszczyzna równika magnetycznego wynosi 13°S. Punkt ten znajduje 
się w pobliżu długości 90°W. 

 Inklinacja jest to wartość kąta między płaszczyzną horyzontu a wektorem 
natężenia magnetyzmu ziemskiego T. 

 Izokliny są to linie na powierzchni Ziemi, łączące punkty o tej samej inklinacji:        
θ  = constans. 

 Aklina to izoklina zerowa. 

 Deklinacja magnetyczna określa różnicę kątową między płaszczyzną południka 
geograficznego a płaszczyzną południka magnetycznego; na rysunku 3.1 zaznaczony 
jest w punkcie  A  kąt deklinacji  d. 

Przyczyną wiekowych zmian 
deklinacji magnetycznej i kąta inkli-
nacji jest zmiana położenia biegunów 
magnetycznych na Ziemi. Badania 
wykazały, że w latach 1904-1970 
biegun północny zmieniał swoją 
pozycję ze średnią prędkością około 
9 km rocznie, a od 1970 roku  
zwiększył prędkość zmian do 15 km 
rocznie [71]. Na mapie przedsta-
wionej na rysunku 3.3 pokazano 
ruchy wiekowe północnego bieguna 
magnetycznego w okresie od 1600 do 
2000 roku. Poza ruchem wiekowym, 
biegun wykonuje ruchy dobowe. 
Zaobserwowano również znaczne 
fluktuacje dobowe bieguna 
północnego. Na wielkość fluktuacji 
ma wpływ przede wszystkim pro-
mieniowanie słoneczne. Podczas 24 
godzin ruch biegunów odbywa się 
zgodnie ze wskazówkami zegara.         
W czasie wahań dobowych bieguna, 
półosie elipsy mogą osiągać wartości 

 

 
Rys. 3.3. Zmiany pozycji północnego bieguna magne-
tycznego w okresie od roku 1600 do 2000 
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do 70 km. Obraz zmian położenia bieguna w latach 1947-1994 przedstawiono                   
na rysunku 3.5. 
 Izogona jest to linia na powierzchni Ziemi łącząca punkty o jednakowych war-
tościach deklinacji. 
 Agona jest to linia łącząca punkty na powierzchni Ziemi o zerowej wartości 
deklinacji. 

Wartość deklinacji magnetycznej uwzględniona jest na mapach, w zależności 
od  pozycji obserwatora na powierzchni Ziemi i od momentu obserwacji. Dla 
uproszczenia można to zapisać następująco: 

 d = f (ϕ, λ, t) (3.1) 
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Rys. 3.5. Przebieg zmian położenia bieguna magnetycznego północnego od 1947 do 1994 roku 
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3.2. Parametry pola magnetycznego Ziemi 
 
 
 Pod pojęciem pola magnetycznego Ziemi należy rozumieć wartość miejscową 
natężenia pola magnetycznego Ziemi – T. Natężenie tego pola oznacza kierunek, 
w którym oś namagnesowanej igły, podpartej w środku ciężkości, ustawi się 
swobodnie w polu magnetycznym Ziemi. 
Kąt inklinacji jest to wartość kątowa między płaszczyzną horyzontu, a kierunkiem 
wektora natężenia pola magnetycznego Ziemi. 
 Igła magnetyczna zawieszona swobodnie w 
dowolnym punkcie A na powierzchni Ziemi, 
ustawi się równolegle do linii sił magnetycznych T 
i w kierunku równoległym do płaszczyzny połud-
nika magnetycznego (rys. 3.6). 

Całkowita wartość natężenia pola magne-
tycznego T w dowolnym punkcie powierzchni 
Ziemi może być rozłożona na dwie składowe: 
pionową  Z  i  poziomą  H  (rys. 3.6). 

Składowa H – symbol powszechnie używany 
do oznaczenia składowej poziomej miejscowego 
pola magnetycznego Ziemi, wyraża siłę kierującą, 
działającą na magnes układu kierującego 
kompasu, jeżeli jest on poddany oddziaływaniu 
wyłącznie pola magnetycznego Ziemi. 
 Składowa Z jest symbolem powszechnie używanym do oznaczania składowej 
pionowej miejscowego pola magnetycznego Ziemi. 

θ

igła inklinacyjna

płaszczyzna
horyzontu

A

H

T Z  

Rys. 3.7. Rozkład natężenia pola magnetycznego na składowe: poziomą  H  i  pionową  Z 
 

 Admiralicja Brytyjska wydaje mapy z naniesionymi elementami składowych 
absolutnych wartości magnetyzmu ziemskiego. Można je znaleźć w Katalogu Map 
i  wydawnictw B.A. (Catalogue of Admiralty Charts and Publications NP 131), 

H

T θ
A

Z

horyzont

0

 
Rys. 3.6. Elementy składowe natężenia 
pola magnetycznego Ziemi 



60 Podstawy nawigacji morskiej 

 

w części 3: Magnetic Variation Charts. Poszczególne mapy wartości deklinacji 
magnetycznych dotyczą następujących rejonów: 
 5374 – The World 
 5375 – North Atlantic Ocean and Mediterranean Sea 
 5376 – South Atlantic Ocean 
 5377 – North Pacific Ocean 
 5384 – The Polar Regions 
 5385 – Indian Ocean 
 5399 – South Pacific Ocean 

 Magnetic Dip, czyli mapa wartości jednakowych inklinacji linii sił pola 
magnetycznego, posiadająca numer 5383, dotyczy całego świata. 
 Wartości składowych można obliczyć lub określić na podstawie danych z map. 
Wszystkie elementy względne i absolutne magnetyzmu ziemskiego ulegają zmianom 
w czasie. Zmieniają się one również wraz ze zmianą szerokości magnetycznej 
obserwatora. Znajomość tych wartości pomaga zrozumieć działanie i wyjaśnić 
wskazania kompasów magnetycznych. 
 

 
 
3.3. Sposób przedstawiania deklinacji magnetycznej 
na mapach Admiralicji Brytyjskiej 
 
 

Deklinacja magnetyczna jest to różnica kątowa między kierunkiem południka 
geograficznego, a kierunkiem południka magnetycznego, przedstawiona na róży 
wiatrów.  

Deklinacja oznaczona symbolem E ma znak dodatni, gdy igła kompasowa 
odchylona jest w prawo (na wschód) w stosunku do południka geograficznego 
(rys. 3.8), natomiast oznaczona symbolem W – znak ujemny, gdy igła kompasowa 
odchylona jest w lewo (na zachód) w stosunku do południka geograficznego                
(rys. 3.9). 
 Pole magnetyczne Ziemi nie jest stałe i zmienia się w czasie, zarówno 
w  odniesieniu do natężenia jak i kierunku. Mogą zaistnieć zmiany przypadkowe, 
spowodowane przez burze magnetyczne. W czasie takich burz, trwających często 
kilka tygodni, występują nieoczekiwane, gwałtowne zmiany w polu magnetycznym 
Ziemi, w tym deklinacji (do kilku stopni). Zjawisko to najczęściej występuje 
w obszarach polarnych i związane jest z aktywnością Słońca. Poza tym, na niektórych 
obszarach wodnych występują anomalie magnetyczne, powodujące nagłe i duże 
zmiany deklinacji. Korzystanie z kompasu w rejonach występowania burz magne-
tycznych jest niewskazane, a wręcz niemożliwe, natomiast na akwenach, gdzie 
występują anomalie magnetyczne, wskazania kompasu nie są prawidłowe. 
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Rys. 3.8. Róża kompasowa z deklinacją magnetyczną dodatnią oraz z roczną zmianą deklinacji                
wynoszącą  9′E 
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Rys. 3.9. Róża kompasowa z deklinacją ujemną oraz z roczną zmianą deklinacji wynoszącą  9′E 

 
 
 Zmiany okresowe deklinacji magnetycznej dzieli się na: 
• dobowe, niewielkie, nie mające wpływu na nawigację, 
• roczne zmiany, mające wpływ na proces nawigacji; zmiany te nanoszone są                  

na mapy morskie (wraz ze znakiem), 
• wiekowe – są to znaczące zmiany deklinacji na danym obszarze w okresie wielu lat, 

spowodowane przemieszczaniem się biegunów magnetycznych względem 
biegunów geograficznych; ich wartość zajmuje przedział od kilku do kilkunastu 
stopni łukowych. 

 Róże kompasowe przedstawiające parametry deklinacji znajdują się na mapach 
obejmujących rejony żeglugi przybrzeżnej. Na mapach generalnych deklinacja 
przedstawiona jest w postaci izogon, czyli linii łączących miejsca o jednakowych 
wartościach deklinacji. Tam również podane są roczne wartości zmian deklinacji 
(rys. 3.10  i  3.11). 
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Rys. 3.10. Deklinacja W na mapie generalnej oraz 
jej roczne zmiany  W 

Rys. 3.11. Deklinacja  W  na mapie generalnej oraz 
jej roczne zmiany  E 

 
 
 
3.4. Aktualizacja wartości deklinacji podanych 
na mapach morskich 
 
 
 Aktualizacja deklinacji magnetycznej polega na określaniu poprawek, które 
w zależności od znaku należy dodać lub odjąć od wartości początkowej deklinacji. 
Na mapach angielskich deklinację uaktualnia się w następujący sposób: 
• określamy różnicę czasu między aktualnym rokiem, a rokiem jej ustalenia, 
• odczytujemy wartość i znak deklinacji rocznej (z najbliższej róży kompasowej lub 

izogony), 
• różnicę lat mnożymy przez wartość zmian rocznych, 
• otrzymaną poprawkę dodajemy lub odejmujemy od wartości początkowej podanej 

na mapie. 

 Określenie increasing (zwiększyć) oznacza, iż do wartości początkowej               
należy dodać obliczoną poprawkę, nie zmieniając znaku E lub W, określenie zaś 
decreasing (zmniejszyć) oznacza, że poprawkę należy odjąć od wartości początkowej, 
również bez zmian znaku, chyba że wartość poprawki jest większa od początkowej 
deklinacji. 
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Przykład: 

1. Var. 9º 24′ W (1995), decreasing about 8’ annualy. Obliczyć deklinację na rok 2003. 
 
Rozwiązanie: 

∆t = 2003 – 1995 = 8, 
∆d = ∆t · 8′ = 64′ = 1o04′ , 

d = do – ∆d = 9o24′ – 1o04′ = 8o20′ W. 
 

2. Var. 1o15′ E (1990) decreasing about 10′  annualy.  Obliczyć deklinację na rok 2003. 
 
Rozwiązanie: 

∆t = 2003 – 1990 = 13, 
∆d = ∆t · 10′ = 130′ = 2o10′ , 

d = do – ∆d = 1o15′ – 2o10′ = 0o55′ W. 
 
3. Var. 110 20’ W (1993) increasing about 10′ annualy.  Obliczyć deklinację na rok 2003. 
 
Rozwiązanie: 

∆t = 2003 – 1993 = 10, 
∆d = ∆t · 10′= 100′ = 1o40′, 

d = do + ∆d = 11o20′ + 1o40′ = 13o00′ W. 
 

 Na mapach generalnych obok izogon podane są także zapisy w postaci np. Var. 
8ºW (-7′), co oznacza, że rocznie deklinację należy zmniejszyć o 7 minut kątowych. 
Na mapach generalnych B.A. można również spotkać inne warianty zapisu deklinacji 
magnetycznych, np.: 
• Var. 10ºW (10′ E), co oznacza, że deklinację rocznie zmniejsza się o 10′. 
• Var. 40ºW (9′ W)  –  wartość deklinacji zwiększa się rocznie o 9′. 
Daty wykreślenia izogon podane są w tytule mapy. 

 Obliczanie aktualnej deklinacji polega na zwiększaniu wartości deklinacji, jeżeli 
oba znaki są jednoimienne (E, E), (W, W), albo zmniejszaniu ich wartości, gdy oba 
znaki są różnoimienne (E, W). 
 
Przykład: 

1. Dane:  Var. 10o W (10′ E) (1975). 
 Obliczyć deklinację na rok 2003. 
 
Rozwiązanie: 

    do = 10o00′ W  ∆d = 28 lat. · 10′ = 280′ E 

+  ∆d = – 4o40′  ∆d =  4o40′ E 

      d =   5o20′ W 
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2. Dane:  Var. 40o W (9′ W) (1975). 
 Obliczyć deklinację na rok 2003. 
 
Rozwiązanie: 

 do =  40o00′ W  ∆d = 28 lat. = 252′ W 
+ ∆d =  +4o12′ W  ∆d = 4o12′ W 

     d =  44o12′ W 
 

 Jeżeli między izogonami występują duże różnice, to należy przeprowadzić 
ekstrapolację dla pozycji zliczonej. 
 Na mapach polskich wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki 
Wojennej, deklinacja magnetyczna podana jest w następującej formie: 
 

DEKLINACJA  –  1,5º W (1980) 
Rocznie algebraicznie dodawać + 0,05º 

 
 
Przykład: 

Obliczyć deklinację na rok 2003 dla danych zawartych w ramce. 
 
Rozwiązanie: 

 do =  – 1,50o ∆d = 23 · 0,05 = 1,150o 

+ ∆d =  + 1,15o 

 d  =  – 0,350o W (2003) 
 

 
Rys. 3.12. Mapa świata obejmująca uproszczone wartości deklinacji magnetycznej na rok 1980 [16] 



 

 

4.  MORSKI  KOMPAS  MAGNETYCZNY 
 
 
 
 
 
 
 Morski kompas magnetyczny jest urządzeniem przeznaczonym do utrzymania 
i przekazywania ciągłej informacji o kierunku. Działanie kompasu magnetycznego 
oparte jest na zasadach oddziaływania pola magnetyzmu ziemskiego na magnes stały 
róży kompasowej. Sprawność działania kompasu zależy od wartości natężenia linii sił 
pola magnetycznego Ziemi, a zwłaszcza od poziomej składowej Ho .  
 
 
4.1. Charakterystyka morskich kompasów magnetycznych 
 
Elementy składowe kompasu 

Kompas magnetyczny składa się z trzech podstawowych zespołów funkcjo-
nalnych (rys. 4.1): 
• układu pomiarowego (1), 
• układu kompensującego wpływ pola magnetyzmu okrętowego (2), 
• zespołów zmniejszających wpływ falowania morza (3). 

(2)

(1)
(2)

 (3)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

 
Rys. 4.1. Uproszczony schemat ilustrujący główne zespoły funkcjonalne kompasu 
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 W zależności od potrzeby, w kompasach okrętowych stosowane są dodatkowe 
podzespoły (rys. 4.2), w celu: 
• zwiększenia możliwości pomiaru kierunku (system optyczny) (4), 
• dodatkowej regulacji wskazań (5), 
• oświetlenia skali pomiarowej (6), 
• zdalnego przekazywania wskazań kierunku (7), 
• odtworzenia wskazań kierunku i pomiaru na odległość (8). 

 
 

Uproszczony schemat typowego kompasu magnetycznego pokazano na rysunku 
4.1, natomiast rysunek 4.2 obrazuje uproszczony przekrój kompasu do zdalnego 
przekazywania wskazań dla sternika i oficera wachtowego na mostku. 
 
Rodzaje i podział kompasów magnetycznych 

 Jak już wspomniano, kompas jest to przyrząd służący do określania kierunku. 
W kompasie magnetycznym, do wyznaczania kierunku wykorzystuje się pole magne-
tyczne Ziemi. 
Układ kierujący tych kompasów może być zanurzony w płynie – są to tak zwane 
kompasy z płynem. Natomiast kompasy suche nie posiadają takiego płynu. 

Rys. 4.2. Uproszczony przekrój kompasu pokazujący 
jego dodatkowe podzespoły 
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(1) pojemnik płynu (12) kołowa podziałka 
(2) zawieszenie kardanowe (13) znak rumbowy 
(3) kreska kursowa (14) główne znaki rumbowe 
(4) trzpień (15) korek pojemnika na płyn 
(5) pierścień dociskowy (16) podstawa mocowania trzpienia 
(6) tarcza z podziałką (17) system do kompensacji zmiany objętości płynu 
(7) magnes układu  w pojemniku 
(8) element magnetyczny (18) obciążenie do utrzymania równowagi pojemnika w pionie 
(9) łożysko układu kierującego (19) pokrywa szklana 
(10) pływak (20) płyta szklana 
(11) układ kierujący   

Rys. 4.3. Elementy składowe typowego kompasu magnetycznego [2] 
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 Podstawowym przyrządem nawigacyjnym na statku jest magnetyczny kompas 
główny. Z kolei kompas sterowy, również magnetyczny, używany jest przez sternika 
podczas sterowania statkiem. 
 Na statku zainstalowany jest również kompas magnetyczny rezerwowy, 
wykorzystywany w sytuacjach awarii wszystkich innych urządzeń umożliwiających 
określenie kierunku. Przeważnie jest on przechowywany na mostku. 
 Morski kompas magnetyczny w płynie jest przyrządem nawigacyjnym składa-
jącym się z układu kierującego, podpartego na pojedynczym trzpieniu, usytuowanego 
wewnątrz kociołka całkowicie wypełnionego płynem. Kociołek zamocowany jest 
na zawieszeniu kardanowym, na zewnątrz lub wewnątrz podstawy kompasu. 
 
Części składowe kompasu 

 Na rysunku 4.3 pokazane są elementy składowe typowego kompasu magne-
tycznego w płynie. Składa się on z trzech podstawowych zespołów: kociołka 
kompasu, róży kompasowej oraz jej podziałki. Poniżej omówiono poszczególne ich 
elementy. 

Kociołek kompasu 
Pojemnik (1) wykonany z materiału niemagnetycznego, przeznaczony jest do umiesz-
czania w nim układu kierującego kompasu. 
Zawieszenie kardanowe (2) jest urządzeniem przeznaczonym do podtrzymywania 
kociołka kompasowego i zapewnienia mu swobodnego ruchu wokół wzdłużnej 
i  poprzecznej osi statku, w sposób umożliwiający zawieszonemu kompasowi 
zachowanie położenia poziomego, niezależnie od ruchów statku. 
Kreska kursowa (3) – w stosunku do niej odczytuje się kurs kompasowy; jest ona 
umieszczona wewnątrz kociołka kompasowego i na stałe usytuowana w pionowej 
płaszczyźnie wzdłużnej osi zawieszenia kardana. 
Trzpień (4) jest elementem zamocowanym zawsze w środku kociołka kompasowego, 
w celu podtrzymywania układu kierującego, umożliwiający mu swobodne obracanie się. 
Pierścień dociskowy (5) służy do unieruchomienia górnej pokrywy szklanej kociołka 
kompasu. Pierścień ten może mieć naniesioną podziałkę w stopniach. 

Róża kompasowa 
Tarcza z podziałką (6) jest wykonana z odpowiedniego materiału i przymocowana 
do elementów magnetycznych kompasu. 
Magnes układu kierującego (7) znajduje się w elemencie magnetycznym kompasu. 
Element magnetyczny (8) składa się z zespołu magnesów układu kierującego. 
Łożysko układu kierującego (9) – czasza wykonana z naturalnego lub sztucznego 
kamienia jubilerskiego, ceramiki albo podobnie twardego materiału, zawsze 
zamocowana w środku róży kompasowej. Czasza spoczywa na ostrzu trzpienia 
w kociołku kompasu. 
Pływak (10) jest pustą wewnątrz konstrukcją, umożliwiającą ruch układu kierującego. 
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Układ kierujący (11) – zespół zazwyczaj złożony z róży kompasowej, elementu 
magnetycznego, łożyska układu kierującego i pływaka, swobodnie podparty z góry 
lub z dołu na trzpieniu, który pod wpływem pola magnetycznego ustawia się w stałej 
zgodności z kierunkiem tego pola. 

Podziałka róży kompasowej 
Kołowa podziałka (12) jest wykreślona na zewnętrznym brzegu róży kompasowej, 
podzielona na stopnie i ocechowana głównymi znakami rumbowymi. Pośrednie znaki 
rumbowe także mogą być oznaczone. 
Znak rumbowy kompasu (13), to znak kierunkowy, nie zawsze umieszczany na róży 
kompasowej. Na pełnym okręgu znajdują się 32 znaki rumbowe, równomiernie 
rozmieszczone na obwodzie róży, w odstępach kątowych, wynoszących między 
dwoma sąsiednimi znakami 11º15′. 
Główne znaki rumbowe (14) – północ, wschód, południe, zachód, oznaczane są          
na róży kompasowej dużymi literami: N, E, S, W. Znak północy może być 
alternatywnie oznaczony odpowiednim emblematem. 
 
Parametry pracy kompasu 

 Wyróżnia się dwa parametry wychyleń róży kompasowej: okres i półokres. 
Pierwszy z nich określa czas pełnej oscylacji układu kierującego w płaszczyźnie 
poziomej, drugi zaś – półokres – odnosi się do czasu mierzonego między dwoma 
pierwszymi, kolejnymi przejściami początkowego położenia róży kompasowej, po jej 
wychyleniu. 

Główne błędy kompasu magnetycznego wynikają z wad mechanicznych 
związanych z konstrukcją róży kompasowej, bądź też błędów spowodowanych 
działaniem urządzenia w czasie ruchu statku. 
 W wyniku wadliwego umieszczenia róży kompasowej w kociołku, lub jej wad 
konstrukcyjnych, mogą wystąpić następujące błędy rzutujące na jej wskazania, 
a mianowicie: 
• błąd kolimacji spowodowany niedokładnością usytuowania osi północ-południe 

róży kompasowej, w stosunku do osi magnetycznej elementu magnetycznego; 
• błąd mimośrodowości róży, wynikający z mimośrodowości łożyska w stosunku             

do róży kompasowej; 
• błąd podziałki (błąd róży kompasowej), powstający na skutek niedokładności 

podziałki kątowej na róży kompasowej; 
• błąd kierunkowy, czyli błąd układu kierującego, będący algebraiczną sumą błędu 

kolimacji, błędu mimośrodowości i błędu podziałki; 
• błąd kreski kursowej, wynikający z niewłaściwego kąta między pionową 

płaszczyzną przechodzącą przez podłużną oś zawieszenia kardana a pionową 
płaszczyzną przechodzącą przez kreskę kursową i środek obrotu róży kompasowej; 

• błąd tarcia spowodowany tarciem między kamieniem łożyska układu kierującego 
a ostrzem trzpienia; 
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• błąd wleczenia spowodowany tarciem płynu, w którym zanurzony jest układ 
kierujący tarciem o ostrze trzpienia, w czasie zmiany kursu statku. 

• błąd indukcji spowodowany indukcją magnetyczną układu kierującego, działają-
cego na stal miękką znajdującą się w kompensatorach w pobliżu kompasu. 

Kompasy magnetyczne jako system, ze względu na zmianę wartości poziomej 
składowej H w rejonie biegunów, charakteryzują się wieloma ograniczeniami. Wartość 
składowej H zmniejsza się w rejonie biegunów magnetycznych, osiągając na biegunie 
wartość równą zeru – w tym miejscu kompas magnetyczny staje się bezużyteczny. 
Ponadto w obszarze tym wartości deklinacji magnetycznej mogą osiągać wartość             
do 180°, co bardzo utrudnia proces nawigacji. Na rysunku 4.4 przedstawiono wycinek 
mapy rejonu północnego bieguna magnetycznego, z wyszczególnieniem zastrzeżeń 
dotyczących użytkowania morskich kompasów magnetycznych. 
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Rys. 4.4. Wycinek mapy obszaru zmniejszonej efektywności wykorzystania kompasów magnetycznych          
w pobliżu bieguna północnego (w obszarze zakreskowanym użycie kompasu magnetycznego jest prawie 
nieskuteczne) 
 
Uwagi praktyczne dotyczące posługiwania się 
kompasem magnetycznym na statku 

Nawigator zobowiązany jest do właściwego obchodzenia się z urządzeniami 
nawigacyjnymi na statku, bowiem okres pracy urządzeń zależy od ich prawidłowej 
obsługi i konserwacji. Właściwa eksploatacja kompasu magnetycznego polega na:  
• ochronie przed uderzeniami i silnymi wstrząsami, 
• zabezpieczeniu przed działaniem silnego promieniowania lub gwałtownych 

oziębień, 
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• ochronie przed wilgocią, zapyleniem, opadami śniegu itp., 
• zabezpieczeniu kociołka przed korozją jego elementów konstrukcyjnych,  
• ochronie przed korozją stali kompensacyjnej (magnesy, kule kompensacyjne i stal 

miękka w korektorze Flindersa), 
• przestrzeganiu zasady, aby w pobliżu kompasu nie znajdowały się ruchome 

elementy metalowe, 
• usuwaniu kociołka kompasu z szafki na okres dłuższych remontów stoczniowych, 
• sprawdzaniu prawidłowości pracy instalacji oświetleniowej, 
• stosowaniu typowych namierników danej firmy produkującej kompasy, 
• sprawdzaniu zamocowania magnesów kompensacyjnych, aby nie miały luzów                

w miejscach ułożenia, 
• odpowiednim przechowywaniu zapasowych magnesów kompensacyjnych, ułożonych 

równolegle biegunami przeciwnymi. 

 Ponadto przed wejściem statku do eksploatacji należy zadbać, aby kompasy 
posiadały odpowiednią dokumentację i wyposażenie dodatkowe, czyli: 
• ważne świadectwo prób i badań kompasu wydawane przez właściwą instytucję 

klasyfikacyjną – w Polsce przez Polski Rejestr Statków, 
• prawidłowo określoną, aktualną tabelkę dewiacji kompasu, 
• pełny komplet wyposażenia: stal kompensacyjną, zapas urządzeń elektrycznych     

do oświetlenia namiernika, pokrowiec ochronny itp. 

Do obowiązków oficera wachtowego na statku w morzu należy ciągła kontrola 
prawidłowości pracy kompasu magnetycznego, polegająca na porównywaniu jego 
wskazań z innym źródłem określającym kierunek ruchu statku oraz dokonywanie 
zapisów i obliczeń dewiacji i cp (całkowitej poprawki) w dzienniku poprawek 
kompasu magnetycznego dla każdego odcinka podróży. Zapisy te, wraz z aktualną 
tabelką dewiacji, są szczegółowo sprawdzane przez wszystkich inspektorów 
wizytujących statek. 
 
 
 
4.2. Podstawowe zależności dewiacji kompasu magnetycznego 
 
 

W celu wyjaśnienia zjawiska powstawania dewiacji na statku stalowym,               
należy zdefiniować pojęcia związane z określeniem kierunków kompasowych 
i magnetycznych. 
 Kierunek magnetyczny NM – jest to kierunek wyznaczony przez przecięcie się 
północnej części płaszczyzny południka magnetycznego z płaszczyzną horyzontu 
przechodzącą przez środek róży kompasowej. 
 Kierunek kompasowy NK – jest to kierunek wyznaczony przez przecięcie się 
płaszczyzny przechodzącej przez północną część róży kompasowej z płaszczyzną 
horyzontu. 
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 Prościej oba kierunki można zdefiniować jako wyznaczające kierunek północnej 
części południka magnetycznego NM oraz północnej części południka kompasowego 
NK . 
 Kurs magnetyczny KM jest to kąt zawarty między północną częścią płaszczyzny 
południka magnetycznego a dziobową częścią płaszczyzny diametralnej statku. 
 Kurs kompasowy KK jest to kąt zawarty między północną częścią płaszczyzny 
południka kompasowego a dziobową częścią płaszczyzny diametralnej statku. 

Wartość poziomej składowej magnetyzmu okrętowego M w zasadniczy sposób 
determinuje zachowanie się róży kompasowej na statku nie przechylonym. 
Oddziaływanie składowych magnetyzmu ziemskiego Hm i magnetyzmu okrętowego M       
w miejscu instalacji kompasu, powoduje ustawienie północnej części róży 
kompasowej w kierunku wypadkowym NK (rys. 4.5). Płaszczyzna północnej części 
róży kompasowej odchyli się od kierunku północy magnetycznej NM o kąt δ, 
zwany  dalej dewiacją. Wypadkowy wektor siły Hk i kąt δ, zmieniają się wraz 
z kursem kompasowym KK. 

Z trójkąta KMHK przedstawionego na 
rysunku 4.5 można określić wartości kąta δ, 
w zależności od kursu kompasowego. 

Z twierdzenia sinusów oraz analizy 
rysunku 4.5 wynika następująca zależność: 

mH
KK

M
)(sinsin αδ +

=  

stąd: 

           )(sinsin αδ += KKH
M

m
           (4.1) 

Na statkach, na których kompas 
umieszczony jest w płaszczyźnie symetrii, 
wartość kąta δ , jest zwykle mała i wynosi 
kilka stopni. Stąd też, przekształcając 
równanie (4.1), otrzyma się ogólne wyra-
żenie opisujące wartość dewiacji statku nie 
przechylonego: 

 )(sin3,57 αδ +⋅°=° KKH
M

m

  (4.2) 

Ze wzoru (4.2) wynika, że wartość dewiacji jest wprost proporcjonalna do siły M 
wywołującej dewiację oraz do sinusa kursu kompasowego, a odwrotnie proporcjo-
nalna do poziomej składowej magnetyzmu ziemskiego w miejscu instalacji kompasu. 
Wartości sił Hm i M w małym przedziale czasowym nie ulegają zmianie, gdy 
szerokość magnetyczna i warunki magnetyczne na statku są stałe. Można zatem 
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Rys. 4.5. Proces powstawania dewiacji kompasu 
magnetycznego; Nm - kierunek północy magne-
tycznej, NK - kierunek północy kompasowej,       
M - pozioma składowa natężenia pola magne-
tyzmu okrętowego, α - kąt między dziobową 
częścią linii symetrii statku i wektorem poziomej 
składowej natężenia pola magnetyzmu okrę-
towego 
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stwierdzić, że wartość dewiacji zależy wyłącznie od kursu kompasowego w danych 
warunkach i na danym statku. 
 
 
 
4.3. Dewiacja kompasu magnetycznego w ujęciu systemowym 
 
 

Kompas magnetyczny działa w polu magnetycznym Ziemi. Poprawność jego 
pracy zależy od wartości poziomej składowej natężenia pola magnetyzmu ziemskiego. 
Na zainstalowane kompasy magnetyczne oddziaływuje również pole magnetyczne 
stalowego kadłuba statku. Pole to jest znane i opisane wieloma parametrami.  

Wartości sił natężenia pola magnetycznego Ziemi są naniesione na mapy 
morskie, wydawane przez biura hydrograficzne wielu państw. 

Właściwości magnetyzmu ziemskiego wykorzystywane są w nawigacji morskiej. 
Zależność parametrów magnetyzmu ziemskiego można przedstawić w postaci: 

 MZ = f (ϕM , λM , t) + ∆f (t) (4.3) 

gdzie: 
 ϕM , λM   –  współrzędne magnetyczne pozycji obserwatora, 
 t   –  czas obserwacji, 
 ∆f (t)   –  wartość poprawek podana w wydawnictwach nawigacyjnych. 

Istota magnetyzmu okrętowego jest bardziej skomplikowana i wymaga szerszej 
analizy. Fizyczne i magnetyczne właściwości stali okrętowej są zróżnicowane i 
odmienne na poszczególnych statkach. Rodzaj stali oraz rozkład i kształty konstrukcji 
wokół kompasu, decydują o wartości parametrów magnetyzmu okrętowego, 
działającego na kompasy. Układ kadłuba statku w stosunku do kierunku pola 
magnetycznego Ziemi, wpływa na chwilową wartość stanu pola magnetycznego 
kadłuba stalowego. Zatem parametry magnetyzmu okrętowego można przedstawić 
następująco: 

 M0 = f (ϕM , λM , t, α, KK) + ∆f (t) (4.4) 

gdzie: 
 KK – kierunek statku w stosunku do południka kompasowego, czyli kursu 

kompasowego, 
 α – kąt między diametralną statku, a kierunkiem działania siły natężenia stałego pola  

magnetycznego statku, 
 t – czas obserwacji dewiacji. 

Odchylenia wskazań róży kompasowej o kąt δ nazywamy dewiacją kompasu 
magnetycznego, zaś metody likwidacji tego odchylenia poprzez usuwanie skutków 
oddziaływania na kompas składowej M0 , określa się pojęciem kompensacji dewiacji 
kompasu magnetycznego. 
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Kompas magnetyczny K , pokazany na rysunku 4.6, pracuje w systemie               
oddziaływania natężenia pola magnetycznego Ziemi MZ oraz siły natężenia 
okrętowego pola magnetycznego M0 . W efekcie kompas wskazuje kierunek 
wypadkowy  Hk  (kompasowy). 
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Rys. 4.6. Dewiacja kompasu magnetycznego w ujęciu systemowym 
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Rys. 4.7. Obszar zmniejszonej efektywności wskazań kompasów magnetycznych i żyrokompasów w rejonie 
bieguna magnetycznego 
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4.4. Metody określania dewiacji kompasów magnetycznych 
 

Przyczyny zmian dewiacji kompasu 

Po zakończeniu czynności dotyczących kompensacji dewiacji kompasów 
magnetycznych, można przejść do dokładnego określenia wartości dewiacji w funkcji 
kursów kompasowych. 

W praktyce, ze względu na ograniczoną dokładność pomiarów oraz czynników 
zakłócających ten proces, nie można skompensować dewiacji do zera. Dotyczy to 
przede wszystkim dewiacji stałej A oraz ćwierćokrężnej E. Pozostała wartość 
dewiacji, rzędu 1-2º, nie obniża jakości działania kompasów magnetycznych. Gdy 
dewiacja osiąga wartości przekraczające 5-6º, należy dokonać kompensacji, po czym 
określić tabelkę dewiacji. Nawigator powinien orientować się w tendencji zmian 
dewiacji. Wiedza na ten temat jest bowiem niezbędna w dalszym prowadzeniu 
nawigacji. 

Dewiację kompasu na statku określa się w następujących sytuacjach: 
• przed wejściem do eksploatacji (na ogół po remoncie w stoczni), 
• po znaczących zmianach konstrukcyjnych w pobliżu kompasu, 
• przy znacznych zmianach szerokości magnetycznych, 
• po silnych wstrząsach kadłuba i w razie podejrzenia, że nastąpiło przesunięcie 

magnesów i żelaza kompensacyjnego, 
• po uderzeniu pioruna, pożarze lub spawaniu na statku, 
• jeśli statek był zacumowany w stoczni lub w pobliżu urządzeń elektromagne-

tycznych o silnym polu elektrycznym, 
• po wejściu na mieliznę, 
• przy przewozie ładunków o silnych właściwościach magnetycznych, 
• co najmniej raz w roku, bez względu na okoliczności. 
 

Przygotowanie statku do procesu określania dewiacji kompasów 

Prawie zawsze określenie dewiacji łączy się z koniecznością dokompensowania. 
Przed rozpoczęciem właściwego procesu kompensacji lub określeniem dewiacji 
kompasu, należy statek odpowiednio przygotować, to jest: 
• wyrównać przechył, 
• dopilnować, aby silnik był rozgrzany, a przewody kominowe miały taką 

temperaturę, jaka występuje w trakcie rejsu, 
• sprawdzić, czy nie ma innych statków w odległości mniejszej niż 5 kabli, 
• ustawić i umocować wszystkie elementy konstrukcji, jak urządzenia przeładunkowe 

itp., 
• sprawdzić prawidłowość pracy róży kompasowej przez wychylenie jej za pomocą 

magnesu o kąt 20-30º i obserwację powrotu na kurs, 
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• skontrolować położenie płaszczyzny kreski kursowej w stosunku do płaszczyzny 
symetrii statku, 

• zbadać prawidłowość pracy namiernika, 
• przygotować odpowiednie magnesy stałe i stal miękką do korektora Flindersa oraz 

klocki z drewna do wypełnienia rury, 
• ustalić sposób łączności z miejscem przy kompasie i z mostkiem - sterówką, 
• przygotować formularze do zapisu danych pomiarowych i wykresu krzywej 

dewiacji. 
 

Praktyczne określanie dewiacji kompasu magnetycznego 

 Wybór metody określania tabeli dewiacji zależy od fazy żeglugi, w której 
znajduje się statek oraz od istniejących w danym momencie warunków zewnętrznych: 
parametrów prądów, pory doby oraz gęstości ruchu. 
 W żegludze przybrzeżnej stosowane są metody pomiarowe, polegające na 
porównaniu namiarów kompasowych z namiarami magnetycznymi nabieżników. 
Można posłużyć się metodą porównania kursów między żyrokompasem o znanej 
poprawce (cpż) z kursem kompasowym badanego kompasu magnetycznego. 
 W rejonach przybrzeżnych lub w rejonach podejścia do lądu, można stosować 
metodę określania tabeli dewiacji przez porównanie namiarów na bardzo odległy 
przedmiot o znanej (lub nieznanej) pozycji, z namiarami wykonanymi z badanego 
kompasu magnetycznego. 
 Każda z metod musi być omówiona oddzielnie, ze względu na specyfikę 
nawigacyjną i sposób opracowania informacji. 
 Zawsze należy odpowiednio przygotować się do określenia tabeli dewiacji 
kompasu magnetycznego. Celowi temu służą następujące czynności: 
• przygotowanie kompasów do wykonania pomiarów, 
• wybór metody obserwacji, 
• wybór miejsca i sposobu manewrowania statkiem, 
• przygotowanie dokumentacji, 
• zapewnienie organizacji zapisów danych pomiarowych, 
• zaplanowanie obróbki i opracowania danych oraz formy przedstawienia wyników. 
 

Metody określania dewiacji stosowane na statkach 

 Metody określania dewiacji można podzielić na trzy grupy: 
1) porównanie namiarów:  NM º – NK º = δ  º, 

2) porównanie kursów:  KM º – KK º = δ  º,  KM º = KŻ  º + Cpzº – d º, 
3) pomiar sił ustawiających. 

Do pierwszej grupy metod można zaliczyć: przejście nabieżników o znanym 
kierunku, porównanie namiarów z namiarem na ciało niebieskie oraz porównanie 
namiarów na odległy przedmiot. Do grupy drugiej zalicza się porównanie kursów 
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z  kompasem o znanej poprawce, natomiast do trzeciej – określanie dewiacji 
za  pomocą  deflektora. 
 Znane są jeszcze inne metody określania dewiacji, np. wzajemne namierzanie się. 
Jednak metoda ta jest bardzo pracochłonna i przestarzała, dlatego nie znajduje ona 
zastosowania w marynarce handlowej. 

Każdy sposób określania dewiacji sprowadza się do określenia wartości dewiacji 
dla wszystkich kursów kompasowych, czyli sporządzenia tabelki dewiacji. 
Opracowanie zdobytych informacji, w celu określenia tabelki dewiacji, przeprowadza 
się trzema metodami: analityczną, graficzną lub analityczno-graficzną. 
 
Procedura przygotowania statku do określania dewiacji kompasów 

Procedura ta obejmuje następujące czynności: 
• sprawdzenie stanu kompasów i ich wyposażenia, do którego należy: 

− system oświetlenia, 
− system kompensacji (należy otworzyć 

szafkę kompasu, aby był wolny dostęp 
do stali kompensacyjnej magnesów sta-
łych oraz stali miękkiej korektora), 

− oczyszczenie i naoliwienie nośników 
pierścieni kardana, 

− przygotowanie odpowiednich magnesów 
stałych i stali miękkiej do kompensacji 
dewiacji; 

• powiadomienie władz portowych o mane-
wrach jednostki w rejonach przybrzeżnych 
i na redach portów; 

• wybranie obszaru oraz wyznaczenie kie-
runków magnetycznych nabieżników; 

• określenie obszaru bezpiecznych manew-
rów, z uwzględnieniem wymiarów geome-
trycznych (konstrukcyjnych) statku oraz 
głębokości wody. 

Na rysunku 4.8 pokazano wykres de-
wiacji, wykonany na podstawie porównania 
namiarów kompasowych na ośmiu głównych 
kursach. 

Na podstawie danych z wykresu można 
wykonać tabelkę dewiacji lub, po obliczeniu 
współczynników dewiacji wzorem Archibalda 
Smitha, określić dla kursów kompasowych 
wartości dewiacji, co 10 lub 20 stopni. 
Wartości tych współczynników oblicza się         
w następujący sposób: 

-3 -2 -1 0º +1 +2 +3

+δº-δº

90º

δº = f (KK)

180º

270º

360º
 

 
Rys. 4.8. Wykres dewiacji w funkcji kursu 
kompasowego, z obserwacji namiarów na 
Słońce na ośmiu głównych kursach 
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Szczegóły dotyczące obliczania współczynników dewiacji można znaleźć w pozycji 
[35]. 
 

Tabela 4.1. 

Przykład tabelki dewiacji 

D E W I A C J A  

             Kompas Główny                                                                                     na m/s „Ocean”              

Dnia    20.05.2004.    w morzu 

Kurs 
kompasowy δº Zauważone 

zmiany 
Kurs 

kompasowy δº Zauważone 
zmiany 

    0º –2  180º +1,5  
  10º –1,3  190º +1,5  
  20º –0,7  200º +1,4  
  30º   0  210º +1,2  
  40º +0,7  220º +1,0  
  50º +1  230º +1,0  
  60º +2  240º +0,7  
  70º +2,5  250º +0,5  
  80º +2,7  260º +0,3  
  90º +3  270º   0  
100º +3  280º   0  
110º +2,7  290º –0,5  
120º +2,5  300º –0,5  
130º +2,3  310º –0,5  
140º +2  320º –0,7  
170º +1,7  330º –1.0  
160º +1,6  340º –1,3  
170º +1,5  350º –1,5  
   360º –2,0  

 
                      Dewiator                                   Master m/s “Ocean” 
                                                                           J. Smith M.M. 
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Przykład wykonania pomiarów do tabelki dewiacji przez porównanie namiarów 
kompasowych z nabieżnikami o znanych kierunkach magnetycznych przedstawiono 
na rysunku 4.9 oraz w tabeli 4.2. 
 
 
 

h0=12m

obszar manewrów
w czasie pomiarów

NM1

 
 

Rys. 4.9. Szkic mapy rejonów manewrów w czasie pomiarów 

 
 

Tabela 4.2. 

Tabela pomiarów namiarów kompasowych 

KKº 000 045 090 135 180 225 270 315 Uwagi 

NMº 315 315 270 270 270 315 270 315  

NKº 313,5 316,5 270,5 269,5 272,5 048,5 271 313,5  

δº +1,5 –1,5 –0,5 +0,5 –2,5 –3,5 –1 +2,5  

obszar manewrów 
w czasie pomiarów 

ho = 12 m
NM2 
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Na podstawie uzyskanych w ten sposób pomiarów wykreśla się krzywą dewiacji 
(rys. 4.10). 
 

-3 -2 -1 0° +1 +2 +3

+δ°-δ°

90°

180°

270°

360°

0.45°

  135°

225°

315°

 
Rys. 4.10. Krzywa dewiacji δ° = f (KK) 

 
Na podstawie krzywej dewiacji można wykonać tabelkę dewiacji dla kursów kompa-
sowych co 10º. 



 

 

5.  ODWZOROWANIA  KARTOGRAFICZNE 

W  NAWIGACJI 
 
 
 
 
5.1. Podział i klasyfikacja odwzorowań kartograficznych 
 
 
 Kartografia matematyczna zajmuje się odwzorowaniami siatek geograficznych, 
pokrywających powierzchnię kuli lub elipsoidy, na płaską siatkę kartograficzną. 
Siatkę geograficzną sferyczną odwzorowuje się bezpośrednio na płaszczyznę styczną 
lub sieczną, rzutując geometrycznie na płaszczyznę oryginał lub stosując inną zasadę 
odwzorowania. W ten sposób można odwzorować kulę na stożek lub walec. 
Powierzchnie te można rozwinąć na płaszczyznę, zatem w odwzorowaniach mogą 
pełnić rolę pomocniczą. Kulę należy umieścić w stosunku do walca lub stożka w taki 
sposób, aby była do nich styczna lub sieczna. Po rozcięciu i rozwinięciu powierzchni 
pomocniczych na płaszczyznę, otrzymuje się płaską siatkę kartograficzną mapy. 
 W zależności od rodzaju i położenia powierzchni pomocniczej w stosunku 
do kuli, uzyskuje się następujące odwzorowania: azymutalne, walcowe i stożkowe. 
 Odwzorowanie kartograficzne jest to określony sposób matematycznego opisu 
powierzchni kuli lub elipsoidy odniesienia na płaszczyźnie. 
 Odwzorowanie kartograficzne musi uwzględniać analityczną zgodność między 
współrzędnymi geograficznymi punktów kuli ziemskiej a współrzędnymi tych 
punktów na mapie [79]. 
 Podstawą podziału odwzorowań kartograficznych jest: 
• charakter zniekształceń odwzorowań, 
• rodzaj siatki kartograficznej, 
• sposób wykorzystania mapy. 

 Do pierwszej grupy podziału należy zaliczyć takie odwzorowania, jak 
równokątne, równopolowe i równoodległościowe. 
Druga grupa podziału dotyczy rodzaju powierzchni rzutowania, umiejscowienia 
środka rzutu względem kuli lub elipsoidy oraz usytuowania powierzchni rzutu 
względem bieguna geograficznego, a także odległości powierzchni rzutu do kuli 
(elipsoidy). 
Do trzeciej grupy należą odwzorowania wielopasmowe, wielościanowe i zestawione. 
 Większość map morskich wykonana jest w odwzorowaniu normalnym walcowym 
wiernokątnym (Merkatora). Poniżej przedstawiono podział odwzorowań kartogra-
ficznych ze względu na geometrię rzutu. 
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1. Rodzaj powierzchni rzutowania: 
• płaszczyznowe: 

– gnomoniczne (środek rzutu w środku kuli), 
– stereograficzne (środek rzutu na powierzchni kuli, oddalony o 2R od punktu 

styczności płaszczyzny), 
– ortograficzne (środek rzutu w nieskończoności), 

• walcowe, 
• stożkowe, 
• umowne. 

2. Położenie powierzchni względem bieguna kuli: 
• normalne (styczne do bieguna), 
• poprzeczne (styczne do równika), 
• ukośne (styczne do dowolnego równoleżnika). 

3. Odległość położenia powierzchni rzutu do kuli: 
• styczna, 
• sieczna, 
• odległa. 

 Wyżej wymienione odwzorowania noszą nazwę odwzorowań klasycznych. 
Oprócz nich stosowane są inne grupy odwzorowań, które powstają bez użycia 
powierzchni pomocniczych walca lub stożka. Po wprowadzeniu pewnych modyfikacji 
do odwzorowań walca, stożka lub płaszczyzny, przyjmują one następujące nazwy: 
pseudo-walcowe, pseudo-stożkowe lub pseudo-azymutalne. 
 Płaszczyzna, walec i stożek mogą mieć rozmaite ułożenia względem kuli. Prosty 
lub biegunowy układ ustawienia kuli w stosunku do walca lub stożka jest wtedy, gdy 
oś obrotu Ziemi jest prostopadła do płaszczyzny, albo równoległa do osi walca lub 
stożka. Układ ziemski może być ukośny, a także poprzeczny do osi walca lub stożka. 
Mówi się wtedy, że powstająca siatka kartograficzna jest ukośna lub poprzeczna. 
 Niezależnie od zaprezentowanego podziału, w każdej z trzech wymienionych 
grupach, w zależności od położenia powierzchni odwzorowania (płaszczyzny, walca 
lub stożka) w stosunku do Ziemi, wyróżnia się: 
• odwzorowanie normalne, 
• odwzorowanie poprzeczne, 
• odwzorowanie ukośne. 

 Przy odwzorowaniu normalnym, płaszczyzna stanowiąca powierzchnię odwzoro-
wania jest prostopadła do osi Ziemi lub oś walca albo stożka pokrywa się z jej osią, 
przy czym powierzchnia odwzorowania może być styczna, sieczna lub może nie mieć 
punktów wspólnych z powierzchnią Ziemi (rys. 5.1). 
 Przy odwzorowaniu poprzecznym płaszczyzna odwzorowania jest równoległa 
do  osi Ziemi lub oś walca albo stożka leży w płaszczyźnie równika, przy czym 
powierzchnia odwzorowania może być styczna, sieczna lub może nie mieć punktów 
wspólnych z powierzchnią Ziemi (rys. 5.2). 
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Rys. 5.1. Odwzorowania normalne: a) azymutalne, b) walcowe, c) stożkowe 
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Rys. 5.2. Odwzorowania poprzeczne: a) azymutalne, b) walcowe, c) stożkowe 

 
 Odwzorowanie ukośne zachodzi wówczas, gdy płaszczyzna rzutowania tworzy 
z osią Ziemi dowolny kąt (pomiędzy 0 i 90º) lub, gdy walec bądź stożek leży ukośnie 
względem tej osi, przy czym powierzchnia odwzorowania może być styczna, sieczna 
lub może nie mieć punktów wspólnych z powierzchnią Ziemi (rys. 5.3). 

 a) b) c) 

N

R K

S

0 0

N

S

R K

N

R K0

S

 
Rys. 5.3. Odwzorowania ukośne: a) azymutalne, b) walcowe, c) stożkowe 
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5.2. Rodzaje odwzorowań kartograficznych map morskich 
 
 
 Odwzorowanie kartograficzne jest funkcją matematyczną. Proces odwzorowania 
punktów siatki geograficznej z kuli lub elipsoidy na powierzchnie płaskie, rozwi-
niętego walca lub stożka, w odpowiedniej skali, nazywa się odwzorowaniem 
perspektywicznym lub geometrycznym. 
Funkcjami odwzorowania kartograficznego określa się funkcje, które każdemu 
punktowi oryginału na powierzchni Ziemi przyporządkowują punkt powierzchni 
obrazu (mapy). Parametryczna postać funkcji odwzorowania wyraża się zależnością: 

 x = x (ϕ, λ) 

 y = y (ϕ, λ)    (5.1) 

gdzie: 
 (ϕ, λ) –  współrzędne punktów na powierzchni oryginału, 
 x, y –  współrzędne punktów na powierzchni obrazu. 
 

Idealne odwzorowanie ma miejsce wtedy, gdy cechy oryginału nie ulegają żadnej 
zmianie na obrazie. Obraz może się zmieniać, zatracając pewne cechy oryginału lub 
nabrać innych cech niż oryginał. 
 W nawigacji morskiej stosowane są dwa główne rodzaje odwzorowań: 
• odwzorowanie kuli lub elipsoidy na płaszczyznę, 
• odwzorowanie elipsoidy na kulę. 

 Żadnego z tych odwzorowań nie można dokonać bez zniekształceń, którym mogą 
ulegać kąty, powierzchnie lub odległości [76]. 
 Ze względu na zachowanie cech oryginału, wyróżnić można następujące rodzaje 
odwzorowań kartograficznych: 
• wiernokątne, 
• wiernopowierzchniowe, 
• wiernoodległościowe, 
• dowolne. 

 Skala stanowi ważny element odróżniający mapy od siebie oraz decydujący o ich 
zastosowaniu w nawigacji. 
 Skala s odwzorowania jest to stosunek elementu liniowego na powierzchni 
odwzorowania (obrazu) ab  do odpowiadającego mu elementu liniowego AB  na po-
wierzchni oryginału: 

 
AB
abs =  (5.2) 

Podana wyżej funkcja dotyczy odwzorowań wiernokątnych. 

(5.1) 
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Wymagania stawiane odwzorowaniom kartograficznym 
stosowanym w nawigacji 

 W anglojęzycznej literaturze pojawiają się dwa określenia: Chart i Map. Pierwsze 
z nich oznacza mapę morską używaną w nawigacji, natomiast mapa (map) służy 
do wyszukiwania pozycji na lądzie. 
 Opracowanie mapy morskiej polega na odwzorowaniu całej powierzchni               
sfery, lub jej części, na płaską powierzchnię. W procesie tym przenosi się punkty         
z powierzchni ziemi na powierzchnię pomocniczą walca lub stożka, która następnie 
jest rozwijana, tworząc płaszczyznę. Rozróżnia się odwzorowania perspektywiczne 
lub geometryczne; te ostatnie są najczęściej wykorzystywane. Wybór odwzorowania 
uwarunkowany jest analizą jego wykorzystania i zastosowania. W tym celu należy 
uwzględnić następujące właściwości odwzorowań: 
• wierność odwzorowania kształtów powierzchni, 
• wierność odwzorowania zależności kątowych, 
• wierność powierzchni lub jej prawidłowej proporcji, 
• stałą skalę w celu pomiaru odległości, 
• loksodromę, która musi być linią prostą, 
• ortodromę, która również musi być linią prostą. 

Nie ma możliwości stworzenia takiego odwzorowania, aby wszystkie wyżej 
wymienione właściwości mogły być jednocześnie spełnione. Na przykład nie ma 
odwzorowania, które zapewniłoby wierność powierzchni i wiernokątność, jak również 
jednoczesne przedstawienie loksodromy i ortodromy jako linii prostych. 
 
 
 
5.3. Przegląd odwzorowań kartograficznych 
map nawigacyjnych 
 
 

Zadaniem producentów map jest wybór sposobu odwzorowania kuli lub elipsoidy 
na płaszczyznę. Powierzchnia kuli lub elipsoidy nie może być odwzorowana 
w całości, przy czym jej części odwzorowane na płaszczyźnie zawsze będą zawierały 
błędy zwane zniekształceniami. 
 Do celów nawigacyjnych niezbędne jest, aby zastosowane odwzorowanie 
spełniało wymagania w zakresie zachowania wierności kątów, dokładności pomiaru 
odległości oraz stałości skali mapy. 
 Na wierność elementów odwzorowania wpływa rodzaj odwzorowywanej 
powierzchni, która może być płaszczyzną (powierzchnia płaska), pobocznicą walca 
lub pobocznicą stożka. 
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Rys. 5.4. Sposób umieszczenia środka rzutowania i rodzaj odwzorowania: A - gnomoniczne, B - stereogra-
ficzne, C - ortograficzne 
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Rys. 5.5. Rodzaje powierzchni odwzorowań stycznych w punktach S do kuli: a) płaszczyzna, b) stożek,          
c) walec 
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Rys. 5.6. Sposób ułożenia walca w stosunku do szerokości punktu styczności S 
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 Do opracowania nawigacyjnych map morskich stosowane są następujące rodzaje 
odwzorowań kartograficznych: 
• normalne, wiernokątne odwzorowanie walcowe (mapa Merkatora), 
• poprzeczne, wiernokątne odwzorowanie walcowe (Gaussa – Krugera), 
• normalne, wiernokątne odwzorowanie stożkowe (Lamberta). 
Środki odwzorowania mogą znajdować się w różnych punktach. 
 Typy odwzorowań klasyfikowane są według rodzaju płaszczyzny stycznej do 
sferoidy, na którą jest ona odwzorowana. Dalszy podział dotyczy punktu styczności 
sferoidy do powierzchni rzutowania, a więc rzutu równikowego, rzutu bieguna 
geograficznego lub rzutu obszaru sferoidy na dowolnej szerokości geograficznej, 
stycznej do płaszczyzny rzutowania (rys. 5.7). 
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S S
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Rys. 5.7. Układ położenia powierzchni stożka w stosunku do powierzchni kuli ziemskiej 
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Rys. 5.8. Położenie płaszczyzny w stosunku do powierzchni kuli ziemskiej 
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 Najczęściej stosowanym w nawigacji odwzorowaniem jest normalne, 
wiernokątne odwzorowanie walcowe Merkatora. Na rysunku 5.4 pokazano rodzaj 
odwzorowań azymutalnych, gdzie w zależności od położenia punktów rzutowania A, 
B, C, zmieniają się nazwy odwzorowań dla tego samego punktu styczności. 
 Dla odwzorowań kartograficznych, punkt główny (styczności) układu współ-
rzędnych dobiera się na kuli, w zależności od położenia odwzorowanego akwenu, 
podając współrzędne geograficzne (ϕ s ,  λ s). Przy ϕ s = 90°, biegun odwzorowania 
(punkt styczności) pokrywa się z biegunem geograficznym; jest to tak zwane 
odwzorowanie proste. Odwzorowanie ukośne (dowolnej szerokości) zachodzi 
wówczas, gdy 00° < ϕ s < 90°, natomiast przy odwzorowaniu poprzecznym punkt 
styczności leży na równiku, a wartość ϕ s = 0. 
 W celu usystematyzowania omówionych wyżej odwzorowań kartograficznych, 
na rysunku 5.9 przedstawiono schemat podziału na trzy główne grupy, w zależności 
od charakteru zniekształceń na mapach, od kształtów siatki mapy oraz pozycji punktu 
styczności (ϕ s , λ s). Obszary schematu zakreślone linią przerywaną dotyczą rozpatry-
wanych map morskich. 
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Rys. 5.9. Ogólny podział odwzorowań kartograficznych 
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5.4. Zniekształcenia na mapach 
 
 
 Niewielki obszar Ziemi ma małą wypukłość, stąd można uważać go za płaski. 
Mapa takiego wycinka Ziemi nie wykazuje zniekształcenia, a jej skalę określić można 
jako stosunek dowolnego odcinka na mapie do rzutu poziomego tego samego odcinka 
w terenie. Skala ta określa stopień zmniejszenia obszaru na mapie i jest wielkością 
stałą dla całej mapy. Na mapach morskich, obejmujących duże obszary, krzywizna 
wpływa na zniekształcenie odwzorowania, a skala nie jest wielkością stałą dla całej 
mapy i zależy od rodzaju odwzorowania. 
 Podziałka mapy jest graficznym przedstawieniem skali. Długość odcinka 
na mapie wyrażona w milimetrach, stanowi podziałkę dla określonej skali, np. 1:5000. 
 Z analizy zniekształceń występujących na mapach [23] można sformułować 
następujące wnioski: 
1) niemożliwe jest wierne odtworzenie kuli (elipsoidy) na płaszczyźnie; obszary na 

kuli odwzorowane na płaszczyźnie będą zawsze zniekształcone; 
2) zniekształcenia na mapie równe zeru mogą wystąpić tylko w pewnych punktach 

lub na pewnych liniach i być niedostrzegalne tylko na ograniczonym obszarze, 
gdyż poza nim wykazywać będą tendencję rosnącą; 

3) skala przedstawiona na mapie jest zachowana tylko w miejscach zniekształceń 
zerowych; 

4) podziałka liniowa umieszczana na mapie dużego obszaru jest dokładna tylko dla 
określonego kierunku i miejsca. 

 Miarą zniekształceń jest tak zwana elipsa zniekształceń, na którą przekształca się 
koło jednostkowe (o promieniu r0 = 1), po odwzorowaniu z powierzchni elipsoidy 
(lub kuli) na płaszczyznę. Elipsę zniekształceń przedstawiono na rysunku 5.10. 
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Rys. 5.10. Schematy zniekształceń na mapach w kierunkach głównych: N, S, E, W 

 
 Stosunek pola powierzchni elipsy zniekształceń do pola powierzchni koła wyraża 
skalę elementarną pola i wynosi p = m · n. Jeżeli m · n = 1, to mapa jest równopolowa. 
Przy m = n mapa nazywana jest wiernokątną, gdyż elipsa jest kołem, zatem                      
nie występują zniekształcenia kątowe. Jeżeli m ≠ n to oznacza, że istnieją inne 
zniekształcenia. Jeżeli   m = 1  lub  n = 1,  to mapa jest równoodległościowa. 
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5.5. Rodzaje dróg statku i ich formy geometryczne (routes) 
 
 

Podstawą wszelkich procesów nawigacyjnych jest wyznaczanie drogi statku. 
Kryteria wyboru drogi dobierane są zwykle pod względem minimalnych odległości,          
a dopiero potem analizowane są inne czynniki, związane z zakłóceniami 
utrudniającymi ruch statku. Zawsze jednak nadrzędnym, decydującym elementem, 
ograniczającym wybór rodzaju drogi, jest aspekt bezpieczeństwa nawigacji. 
 Poniżej rozpatrzono zagadnienia dotyczące wyboru drogi statku w aspekcie 
odwzorowań kartograficznych, tj. loksodromy i ortodromy lub linii geodezyjnej 
na mapach morskich. 
 

Przebieg loksodromy i ortodromy na mapach nawigacyjnych 

 Na powierzchni Ziemi stosowane są dwie formy wyboru trasy: droga po 
loksodromie lub po ortodromie. W ogólnym pojęciu planowanie drogi na mapie 
(ang. routeing) wiąże się zawsze z graficznym przedstawieniem na mapach trasy rejsu 
od portu A do portu B. Proces ten sprowadza się do wyznaczenia drogi po loksodromie 
(Rhumb Line Sailing) i ortodromie (Great Circle Sailing). 
 Loksodroma jest to linia na powierzchni Ziemi, która przecina południki pod 
jednym i tym samym kątem i dąży ku biegunowi, okrążając spiralnie powierzchnię 
Ziemi. 
Inna definicja podaje, że loksodroma jest to linia spiralna z nieskończoną ilością 
zwojów, zdążająca ku biegunowi, przecinająca każdy równoleżnik tylko jeden raz, 
a każdy południk pod tym samym kątem. 
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Rys. 5.11. Przebieg dróg na kuli ziemskiej: a) loksodromy, b) loksodromy i ortodromy 
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 Ortodroma (Great Circle G.C.) jest to krótszy łuk koła wielkiego, przechodzący 
przez dwa punkty (A i B) na kuli ziemskiej.  
Ortodromę można także zdefiniować jako ślad przecięcia powierzchni kuli płaszczyzną 
przechodzącą przez środek kuli ziemskiej, przecinającą powierzchnię kuli wzdłuż koła 
wielkiego, przechodzącego przez 2 punkty:  A  i  B. Inaczej mówiąc, ortodroma jest to 
najkrótsza odległość na kuli ziemskiej między wybranymi pozycjami  A  i  B. 
 Ortodroma na mapie Merkatora jest uwypuklona w kierunku widocznego bieguna 
geograficznego (rys. 5.11b). Jej odwzorowanie z kuli ziemskiej na płaszczyznę 
posiada nadal właściwości ortodromy. 
 Obliczanie parametrów ortodromy na elipsoidzie wymaga zastosowania innych 
metod, ponieważ płaszczyzna koła wielkiego nie przechodzi przez środek elipsoidy 
obrotowej. W celu zwiększenia dokładności odwzorowania ortodromy, należy 
odwzorować elipsoidę odniesienia na kulę. Do celów nawigacyjnych wystarczające 
jest określenie parametrów ortodromy bezpośrednio na kuli. 
 Planowanie drogi na morzu i prowadzenie nawigacji odbywa się w oparciu          
o morskie mapy nawigacyjne. Dlatego też konieczne jest przedstawienie przebiegu 
loksodromy i ortodromy na morskich mapach w odwzorowaniu Merkatora oraz 
dodatkowo na mapach gnomonicznych. 
 Optymalne planowanie drogi statku wymaga dokonania analizy porównawczej 
trasy loksodromicznej i ortodromicznej, obejmującej ich przebiegi oraz różnice 
geometryczne tras, opłacalność wyboru drogi po loksodromie lub po ortodromie, 
biorąc przy tym pod uwagę wszystkie kryteria ruchu statku w warunkach zakłóceń. 
Ponadto, w celu optymalnego wyboru bezpiecznej i ekonomicznie opłacalnej drogi 
statku, należy rozpatrzyć możliwość połączenia dwóch rodzajów dróg: loksodromy 
i ortodromy.  
 Przebieg ortodromy na mapach różnych odwzorowań pokazano na rysunku 5.12, 
na którym porównano ortodromę wykreśloną w postaci odcinków loksodromicznych 
na mapie Merkatora i na mapie gnomonicznej. 
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Rys. 5.12. Porównanie przebiegu ortodromy na mapach:  a) Merkatora,  b) gnomonicznej 
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Z porównania obu tras, co zobrazowano na rysunku 5.13, wynika, że każda 
ortodroma przebiega na większych szerokościach – bliżej biegunów geograficznych, 
co zwykle jest powodem występowania większych zakłóceń, takich jak: falowanie, 
mgły lub zlodzenie powierzchni morza. 
 

 
Rys. 5.13. Porównanie ortodromy i loksodromy na mapie gnomonicznej oraz różnica odległości BREST-                              
-NORFOLK  [11] 

 
Dla uzupełnienia informacji o formach geometrycznych tras żeglugowych, 

na  rysunku 5.14 pokazano trzy drogi: 1 – ortodromę, 2 – loksodromę oraz 3 – linię 
geodezyjną. 
W praktyce nawigacyjnej linia geodezyjna, jako droga statku, nie jest stosowana 
ze względu na jej skomplikowane obliczenia, a ponadto jej długość niewiele odbiega 
od długości ortodromy. 

Uwaga:  1. W Tablicach Odległości B.A. Vol. I, II, III, odległości podawane są jako długości 
linii geodezyjnych wyrażone w milach międzynarodowych. 

  2. Niektóre odbiorniki GPS także obliczają odległości jako długości odcinka linii 
geodezyjnej. 
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Rys. 5.14. Porównanie ortodromy - 1, loksodromy - 2  oraz  linii geodezyjnej na elipsoidzie - 3 
   (Uwaga: nie mylić linii (1) i (2) z przekrojami normalnymi) 
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5.6. Matematyczne podstawy konstrukcji mapy Merkatora 
 
 

Do odwzorowania mapy Merkatora, jako pomocniczą powierzchnię wykorzystuje 
się pobocznicę walca. W odwzorowaniu tym siatkę tworzą równoleżniki i południki, 
jako linie proste równoległe i wzajemnie przecinające się pod kątem prostym. 
Odległości między południkami są stałe i proporcjonalne do odpowiadających im 
różnic długości geograficznej na powierzchni kuli ziemskiej lub elipsoidzie 
odniesienia. Elementy siatki odwzorowania Merkatora pokazano na rysunku 5.15. 
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Rys. 5.15. Siatka kartograficzna w odwzorowaniu walca stycznego do kuli 

 
Odwzorowanie kartograficzne Merkatora można opisać funkcją: 

 x = R · λ 

 ∫= ϕ
ϕ

cos
dRy  (5.3) 

Powyższy układ równań jest równaniem południków i równoleżników. 
 Do skonstruowania siatki na mapie Merkatora niezbędne jest wyznaczenie 
odległości równoleżników od równika oraz południków. W tym celu należy obliczyć 
skalę długości wzdłuż południków m oraz równoleżników n. Skala długości wzdłuż 
południka m wynosi: 

 ϕRd
dym=  (5.4) 
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Natomiast skala długości wzdłuż równoleżnika n jest równa: 

 ϕ
ϕ

rd
Rdn =  (5.5)  

Ponieważ 

 ϕcos=R
r  

zatem 

 ϕcos
1

=n  (5.6) 

Jedną z cech mapy Merkatora jest jej wiernokątność, zatem wartości m i n są sobie 
równe. 

 Po podstawieniu i porównaniu wartości 
(5.4) i (5.6), otrzymuje się równania elementów 
siatki Merkatora: 

                        ϕϕ cos
1

=Rd
dy , 

przy czym po przekształceniu: 

                          ϕ
ϕ

cos
Rddy =            (5.7) 

 Po scałkowaniu stronami, otrzymuje się 
równanie elementów siatki Merkatora: 

                        ∫=
ϕ

ϕ
ϕ

0
cos
dRy  

                             x = R · λ           (5.8) 

 Wartość y w układzie równań (5.8) przyjęto określać jako powiększoną szerokość 
i oznaczać symbolem V, jeżeli R jest przedstawione w postaci minut kątowych: 
   

  π2
21600

=R  

 
Należy jednak pamiętać, że współrzędna y nie jest tożsama z powiększoną 
szerokością V, gdyż 

y = V · (długość liniowa 1′ długościowej). 
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Rys. 5.16. Normalne wiernokątne odwzo-
rowanie walcowe Merkatora 
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 Powiększona szerokość V jest to odległość na mapie w odwzorowaniu Merkatora, 
od równika do równoleżnika szerokości geograficznej ϕ , wyrażona w minutach długości 
geograficznej. 
Inaczej można powiedzieć, że powiększona szerokość V jest liczbą, przez którą należy 
pomnożyć długość jednej minuty długościowej, dla przyjętej szerokości konstruk-
cyjnej mapy Merkatora, aby otrzymać, na tej mapie, oddalenie danego równoleżnika 
od równika w minutach długościowych. 
Wartość V stanowi podstawę konstrukcji siatki równoleżników na mapie Merkatora. 
Wartość  y  można wyrazić w następującej postaci: 

  ∫
⋅

=
ϕ

ϕϕ
π

0

sec60180 dy  (5.9) 

Rozwiązanie tej całki ma postać: 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 24tgln ϕπRy ,    lub (5.10) 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅= 24tglg432945,0

ϕπRy  

Po podstawieniu wartości dla 1
1

′= arcR = 3437,7468 mil morskich, wzór na 

powiększoną szerokość  y = V,  będzie miał postać: 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅= 24tglg4342945,0

7468,3437 ϕπy . 

Stąd:  (5.11) 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +°′= 245tglg5704,7915 ϕV  

  x = R · λ  

gdzie: 
 ϕ   – szerokość geograficzna na kuli, uzyskana w wyniku wiernokątnego odwzorowania 

elipsoidy na kulę. 
 

Układy równań (5.11) stanowią funkcje odwzorowawcze, będące podstawą konstrukcji 
siatek na mapach Merkatora. 

Powiększona szerokość dla elipsoidy wynosi: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

+⋅= )(245tgln KaVe
ϕ  
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Po rozwiązaniu tego równania: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

+⋅′= )(245tglg77044,7915 KVe
ϕ  

  
c

e
eK ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′+
′−

=
)sin1(
)sin1()(

ϕ
ϕ  (5.12) 

  x = a · λ 

gdzie: 
 ϕ′ –  szerokość geograficzna równoleżnika na elipsoidzie obrotowej, 
 e –  pierwszy mimośród elipsoidy obrotowej, 

 
2
e

c = . 

 Układy równań (5.12) są funkcjami odwzorowawczymi, stanowiącymi podstawę 
do konstrukcji siatki mapy Merkatora. 
 
 
5.7. Ogólne równanie loksodromy i jej odwzorowanie 
na płaszczyznę 
 
 
 Przebieg loksodromy na kuli ziemskiej pokazano na rysunku 5.17. Loksodroma 
jest linią przecinającą wszystkie południki pod jednym, stałym kątem. 

Z trójkąta ABC, o małych wymiarach na 
płaszczyźnie, można wyznaczyć boki  a  i  b:  

                         a = ∆λ′ · cosϕ                  (5.13) 

                              b = ∆ϕ′                       (5.14) 

przy czym: 

                         ∆λ′ = λB – λA 

                         ∆ϕ′ = ϕB – ϕA 

gdzie: 
 ∆λ′   –  różnica długości geograficznej, 
 ∆ϕ′   –  różnica szerokości geograficznej. 

Wartości ∆ϕ′ i ∆λ′ są bardzo małe. 
Dlatego też na tej podstawie można zapisać, 
że: 
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Rys. 5.17. Przebieg loksodromy na kuli ziem-
skiej (a), oraz zmniejszony trójkąt płaski (b) 
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  da = cosϕ · dλ  (5.15) 

  db = dϕ (5.16) 

Tangens kąta α jest równy: 

  db
da

=αtg  (5.17) 

  ϕ
λϕα d

dcostg =  (5.18) 

skąd, po przekształceniu: 

  ϕ
ϕαλ cos

tg dd ⋅
=  (5.19) 

Całkując równanie stronami, otrzymuje się: 

  ∫ ∫=⋅
B

A

B

A

dd
λ

λ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕαλ costg  (5.20) 

Rozwiązaniem całki (5.20) jest ogólne równanie loksodromy na kuli: 

  WAB ⋅⋅=− απλλ tg180  (5.21) 

gdzie: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °+= 452tg452tg AB lnlnW ϕϕ  (5.22) 

 

Odwzorowanie loksodromy na płaszczyznę 
 
 Odwzorowanie loksodromy A′ B′ na płaszczyznę, w układzie prostokątnym, 
w postaci linii prostej, pokazano na rysunku 5.18a. 

Współczynnik kątowy elementu loksodromy AB, czyli kierunek loksodromiczny 
na kuli jest równy: 

  CB
AC

=αtg  (5.23) 

Odcinek  AC  oznacza zboczenie nawigacyjne między punktami  A  i  B,  wynoszące: 

AC = ∆ l = ∆λ · cosϕ śr  
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CB oznacza różnicę szerokości geograficznej ∆ϕ punktów A i B loksodromy, a więc: 

  ϕ∆
∆α l

=tg  (5.24) 

Obraz loksodromy na płaszczyźnie (mapie) ma postać:  

  y
xx )(tg 0−

=′α  (5.25) 

 Z powyższego równania wynika, że loksodroma może być odwzorowana 
z elipsoidy lub kuli na płaszczyznę w postaci linii prostej. 
 

a)                                                                                        b) 

α′

α′

λB′λA′

B′

y

C′ ϕA′

x
α′

x

A′x00

y

α
A

C

∆ϕ

równik

λA λB

ϕA

(ϕA, λA)

B (ϕB, λB)

∆l

x – x0

 

Rys. 5.18. Loksodroma na płaszczyźnie w układzie współrzędnych x, y, oraz na kuli 
 
 
 
5.8. Matematyczne uzasadnienie odwzorowania Merkatora 
 
 
 Prostokątny układ siatki Merkatora pozwala na prowadzenie nawigacji, 
korzystając z wykreślania loksodromy jako linii prostej. Z porównania trójkąta 
loksodromicznego na kuli, z podobnym trójkątem na mapie, można wyprowadzić 
niżej podane zależności: 
Z trójkąta ABC oblicza się kierunek drogi α:  

  ϕ∆
∆α l=tg  (5.26) 

  ϕ∆
ϕλ∆α costg ⋅′

=  (5.27) 
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Podobnie, z trójkąta  ∆A′ B′ C′  oblicza się kierunek drogi α′ : 

  V∆
λ∆α =′tg  (5.28) 

Zgodnie z założeniem, że mapa Merkatora zachowuje wiernokątność,  

tg α = tg α′ 

Z porównania wzorów (5.27) i (5.28) wynika, 
że: 

V∆
λ∆

ϕ∆
ϕλ∆ ′

=
′cos . 

Zatem 

                 ∆V = ∆ϕ′ · secϕ               (5.29) 

gdzie: 
 ϕΑ  –  początkowa szerokość punktu wyjścia  
      (A), 
 ϕΒ  –  szerokość punktu przyjścia (B), 
 VA  –  powiększona szerokość punktu A, 
 VB  –  powiększona szerokość punktu B, 
 ∆ϕ  –  różnica szerokości ϕΒ  − ϕΑ, 
 ∆λ  –  różnica długości ∆Β − ∆Α, 
 ∆V  –  VB – VA. 
 

Zależność (5.29) jest podstawowym rów-
naniem dla mapy Merkatora. Wartość szerokości na kuli ziemskiej zastąpiona jest,            
w odwzorowaniu Mercatora, wartością powiększonej szerokości V, wyrażonej                
za pomocą minuty długościowej. 
 Różnica (przyrost) szerokości na kuli jest powiększona na mapie Merkatora 
zgodnie z funkcją secϕ. 
 
 
 
5.9. Uproszczona metoda konstrukcji siatki Merkatora 
 
 
 Siatki Merkatora można skonstruować posługując się jedną z niżej podanych 
metod: 
• analityczną, 
• graficzną, 
• analityczno-graficzną. 

PN

∆ϕ
α

α

α

A

C
B

A′

B′C′

równik

∆V

VB

∆ λ

ϕB

równik

α′

VA

 
Rys. 5.19. Porównanie kuli (globusa) z siatką 
mapy Merkatora 
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 Algorytm obliczania danych do konstrukcji siatki mapy Merkatora jest 
następujący: 
1. Określamy obszar między południkami i równoleżnikami:  
 ϕD  – szerokości równoleżnika geograficznego ramki dolnej, 
    ϕG  – szerokości równoleżnika geograficznego ramki górnej, 
    λL  – długości geograficznej południka ramki lewej, 
    λP  – długości geograficznej południka ramki prawej. 
2. Obliczamy szerokość konstrukcyjną ϕK 

: 

2
)( GD

K
ϕϕϕ +

=  

3. Obliczamy długość liniową jednej minuty długościowej, dla wybranej skali mapy    
l [mm] ,  dla  ϕK  – obliczenie jednostki mapy. 

4. Obliczamy w minutach długościowych odległości poszczególnych równoleżników 
od równoleżnika u dołu mapy ϕD 

:  

;21 DVVV −=∆    ;22 DVVV −=∆  . . . , DGn VVV −=∆  

5. Następnie obliczamy odległość [mm] równoleżników od dolnego równoleżnika 
szerokości:  S1 , S2 , . . . , Sn = SG ,  według zależności:  Si = l · Vi . 

S2 = l · ∆V2

S1 = l · ∆V1

λL

ϕK

ϕG

λP

ϕD

 
 
6. Obliczamy odległości (w milimetrach) południków od południka λL , według 

zależności:  Li = l · ∆λL 

L4

L3

L2

L1

λL λ2 λ3 λ4 λPλ5  

λ2 − λL = ∆λ2  · l = L1 

λ3 − λL = ∆λ3 · l = L2 

λ4 − λL = ∆λ4 · l = L3 

λ5 − λL = ∆λ5 · l = L4 
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7. Po wykonaniu obliczeń Si i Li wykonujemy część graficzną. Na określonym 
wymiarami arkuszu papieru wykreślamy południki i równoleżniki, a następnie 
na  bocznych ramkach dokonujemy podziału na minuty długościowe i mile 
morskie. 

Konstrukcja siatki Merkatora oparta jest na założeniu, że minuta długościowa jest 
powiększona sekans razy, gdy staje się liniową długością minuty szerokościowej, 
czyli mili morskiej. 
 Sposób konstrukcji polega na kolejnym przeprowadzeniu niżej opisanych 
czynności: 
1. Wyznaczenie, lub przyjęcie, długości liniowej minuty długościowej przed 

określeniem granic obszaru mapy. 
2. Określenie szerokości konstrukcyjnej:  

2
)( DG

K
ϕϕϕ +

=  

3. Określenie zakresu różnicy długości obszaru przez λL i λP . 
4. Wykreślenie równoleżnika szerokości dolnej ramki mapy i odmierzenie na nim 

równych wartości obliczonej długości minuty długościowej (rys. 5.20). 
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Rys. 5.20. Sposób graficzny konstrukcji siatki mapy Merkatora 

 

5. Wykreślenie z pozycji A (ϕD , λL ) ramienia kąta równego szerokości konstrukcyjnej 
ϕK , rozpoczynając od równoleżnika dolnego ϕD . 

A 

K 

L P 
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6. Wykreślenie południków ze skali długościowej w górę, w kierunku ramienia r,             
aż do przecięcia się z nim. 

7. Poprowadzenie łuków ze środkiem w A (ϕD , λL ) z punktów powstałych                  
z przecięcia się południków z ramieniem  r  1, 2 ... n, do przecięcia się                      
z południkiem  λL . 

Uzyskana w ten sposób podziałka na południku λL jest podziałką dla ϕK i odpowiada 
liniowej długości mili morskiej według zależności:  ∆ϕ = ∆λ · secϕśr

.. 
 
 
 
5.10. Wykonanie siatki Merkatora dla małych obszarów 
 
 
 Małe obszary wodne, wolne od przeszkód nawigacyjnych, lub arkusze 
zliczeniowe do określonych prac graficznych, mogą być wykonane bezpośrednio          
na mostku. Sposób konstrukcji siatki jest prosty i polega na kolejnym wykonaniu niżej 
opisanych czynności (rys. 5.21): 

1. Ustalenie średniej szerokości konstrukcyjnej: 2
DG

K
ϕϕϕ +

= . 

2. Po ustaleniu zakresu różnicy szerokości oraz różnicy długości, wyznaczenie 

długości liniowej jednej minuty długościowej :  
ksl ϕcos

1852000
⋅

= ,  przy czym  s  oznacza 

skalę mapy, natomiast ϕΚ szerokość konstrukcyjną. 
3. Ustalenie długości liniowej jednego stopnia długości w milimetrach (np. 60 mm). 
4. Wykreślenie linii południków dla założonych różnic długości, np. 10, 15 lub 

30  minut. 
5. Wykreślenie przez środek wybranego obszaru mapy linii równoleżnika, prostopadłej 

do południka. 
6. Wykreślenie z punktu S prostej pod kątem φK do przecięcia się z następnym 

południkiem – L. 
7. Zatoczenie łuku ramieniem kąta o długości SL, do przecięcia się z południkiem 

punktu S (λ s); w ten sposób uzyskuje się punkt K, przy czym długość SK 
odpowiada powiększonej szerokości. 

8. Odłożenie na południku odcinka SK w dół od równoleżnika ϕK oraz wykreślenie 
równoleżnika dolnego. 

Wykreśloną w podany wyżej sposób siatkę należy zamknąć, oznaczając wartości 
długości i szerokości oraz wykonać skalę odległości (na zewnętrznych południkach 
mapy). 
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Rys. 5.21. Sposób konstrukcji mapy Merkatora małego obszaru powierzchni Ziemi 

 

5.10.1. Obliczanie długości liniowej minuty długościowej 
na mapie Merkatora 
 
 Liniowa długość jednej minuty długościowej na równiku jest równa mili 
morskiej. Przy obliczaniu długości liniowej tej minuty w odpowiednim zmniejszeniu s 
należy: długość 1 mili długościowej na równiku (w tym wypadku 1 mili morskiej) 
wyrażonej w milimetrach, podzielić przez  s.  Zatem: 

  l′ (długościowa na równiku) = s
1852000     [mm] (5.30) 

Liniowa długość minuty długościowej w mm, na dowolnej szerokości geograficznej, 
wyrażona jest wzorem: 

  l = ϕcos1852000
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

s     [mm] (5.31) 

Długość liniowa minuty długościowej  l  jest to ilość milimetrów odpowiadająca jednej 
minucie długości na danym równoleżniku, przy określonej skali mapy. 
 
 
Przykład: 
Dane: szerokość konstrukcyjna mapy wynosi 60°N,  s = 150 000. 
Obliczyć długość minuty długościowej w mm. 

Rozwiązanie: 

 mm6,1730,5
150000
1852000

=⋅= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

l  

ϕK 
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5.10.2. Graficzny sposób wyznaczania minuty długościowej 
dla znanej wartości mili morskiej 
 
 Istnieje metoda wykreślenia podziałki długościowej l′ = ∆λ [mm], dla znanej, 
obliczonej wartości mili morskiej (w mm). Metoda ta polega na kolejnym wykonaniu 
następujących czynności: 
1) z  punktu  A  wykreślić  równoleżnik  szerokości  dolnej  ramki  mapy  oraz 

południk  λL ; 
2) przyjąć podziałkę dla mili morskiej na południku λL (np. 10 mm); 
3) z punktu A (ϕD , λL ) odłożyć w dół od równoleżnika ϕD ramię kąta o wartości ϕK 

(szerokości konstrukcyjnej); 
4) zatoczyć w lewo łuk ze środka A do przecięcia się z ramieniem r, tworząc               

w ten sposób punkty  1, 2 ... n ; 
5) z wyznaczonych punktów poprowadzić prostopadłe do równoleżnika ϕD : punkty 

powstałe z przecięcia się prostopadłych wyznaczą podziałkę długościową. 
 

A
1

2
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4

λL

01

02

03

05

06

ϕD

ϕK

dane wartości liniowe
1 mili morskiej w mm
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r
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Rys. 5.22. Sposób konstrukcji siatki mapy Merkatora 

 
 

5.11. Odwzorowanie azymutalne 
 
 
 W zależności od odległości D środka perspektywy K do płaszczyzny rzutów            
oraz odległości środka perspektywy 0 od środka kuli, otrzymuje się różne typy 
odwzorowań. I tak: 
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• dla  D = R – odwzorowanie gnomoniczne, 
• dla  D = 2R  (promień Ziemi) – odwzorowanie stereograficzne, 
• dla  R << D < ∞  –  odwzorowania ortograficzne (rys. 5.23). 
 
 

Z

3

K

Z

2

Z

1

środek

rzut
stereograficzny

R

PS

płaszczyzna oddalona

płaszczyzna styczna

płaszczyzna
siecznal

II

III

D

K

rzut
centralny

Oc

R

rzut
ortograficzny

środek
perspektywy s

PN

Ko

Ks Kc

Ko Ks

Ko′′′ Ks′′′ Kc′′′

′′ ′′ Kc′′

 
Rys. 5.23. Perspektywy rzutów na różne płaszczyzny rzutowania i rodzaje rzutów zenitalnych 

 
Odwzorowania gnomoniczne należą do grupy odwzorowań azymutalnych. Obraz 

południków kuli ziemskiej na płaszczyźnie rzutowania przyjmuje formę linii prostych, 
natomiast równoleżniki mają różne kształty, co zależy od szerokości geograficznej 
punktu styczności. 
 
Rodzaje rzutów gnomonicznych 

Punkt styczności ( point of tangency) do płaszczyzny rzutowania kuli można 
dobierać dowolnie. W zależności od szerokości geograficznej punktu styczności, 
rozróżnia się następujące rzuty: 
• rzut gnomoniczny bieguna, gdy ϕs = 90º, co oznacza, że płaszczyzna rzutu jest 

styczna w punkcie bieguna; 
• rzut gnomoniczny równika, gdy ϕs = 00º, co oznacza, że płaszczyzna rzutu jest 

styczna do kuli ziemskiej na równiku geograficznym; 
• rzut gnomoniczny ukośny lub zwykły, który powstaje, gdy 00º < ϕs < 90º, czyli 

płaszczyzna rzutu jest styczna do kuli ziemskiej na dowolnej szerokości 
geograficznej pomiędzy równikiem i biegunem. 

oś 
zenitalna 
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Poniżej opisano podstawowe właściwości rzutu gnomonicznego. 
1. Biegun i równik nie mogą być odwzorowane na jednej płaszczyźnie jednocześnie. 
2. Łuk południka SPN , po odwzorowaniu na płaszczyznę styczną w punkcie S, jest 

powiększony o tg (90 – φS) razy: 
 

PN

90° – φS

R

R

R

S

PN′

0

PS

 

 
 

)90(tg S
N

R
PS ϕ−°=

′
                          (5.32) 

 
)90(tg SN RPS ϕ−°⋅=′                       (5.33) 

 
 

Rys. 5.24. Płaszczyzna styczna do kuli ziemskiej 
 

3. Wszystkie punkty na kuli równo oddalone od punktu styczności S, w rzucie 
gnomonicznym leżą na obwodzie koła zakreślonego wokół punktu S promieniem 
powiększonym tangens razy. 

4. Kąty, których wierzchołkiem jest punkt styczności S, w rzucie gnomonicznym 
będą odwzorowane bez zniekształceń. 

5. Tangens kąta między dwoma południkami, w rzucie gnomonicznym ∆λ′ , jest 
równy iloczynowi tangensa kąta między tymi południkami na kuli, przez sinus 
szerokości punktu styczności (rys. 5.25), zatem: 

 tg ∆λ′ = tg∆λ · sinϕs (5.34) 
 

∆λ1

∆λ2

∆λ3

ϕ3

S

PN

′

′

′

 
Rys. 5.25. Siatka mapy gnomonicznej dla punktu styczności S (ϕS) 
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6. Kąt ostry między dwoma południkami na kuli, będzie zmniejszony w rzucie. 
7. Różnicę między długością liniową łuku koła wielkiego na kuli, a długością liniową 

rzutu łuku koła wielkiego na płaszczyznę rzutowania, określa się pojęciem 
zniekształcenia odległości. 
Wynika z tego, że zniekształcenia łuku koła wielkiego są proporcjonalne 
do sekansa odległości punktu od pozycji styczności. 
Długość liniowa rzutu łuku koła wielkiego na płaszczyznę, równa się tangensowi 
tego łuku pomnożonemu przez sekans odległości tego łuku od punktu styczności 
(rys. 5.26): 

O′P′ = tg
∩∩

⋅ OSOP sec  

 
 

P′

β

γ

0′

P

0

S

β

γ

S′
′

′

 
 

8. Postaci równoleżników w rzucie gnomonicznym zależą od szerokości geogra-
ficznej równoleżnika rzutowania ϕr i szerokości geograficznej punktu styczności 
ϕs  ; kształty rzutu równoleżników są następujące: 
• elipsa, dla  ϕr > (90º – ϕs), 
• parabola, dla  ϕr = (90º – ϕs  ), 
• hiperbola, dla  ϕr < (90º – ϕs  ). 

Wyjątek stanowi przypadek, gdy ϕs =90º. Wówczas wszystkie równoleżniki są 
okręgami, ze środkami koncentrycznymi z biegunem. Promień równoleżnika w rzucie 
ma postać: 

 ϕctg⋅
= s

Rr  (5.35) 

gdzie: 
 r –  promień równoleżnika, 
 s –  skala mapy, 
 R –  promień Ziemi, 
 ϕ –  szerokość geograficzna danego równoleżnika. 

Rys. 5.26. Porównanie trójkąta biegunowego 
prostokątnego na kuli i na płaszczyźnie 
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5.12. Porównanie elementów siatek kartograficznych 
różnych odwzorowań 
 
 
Odwzorowanie azymutalne 
 W odwzorowaniu tym południki są liniami prostymi, rozchodzącymi się 
promieniście od bieguna (pęk prostych); kąty między południkami siatki są równe 
kątom na kuli i na elipsoidzie. Równoleżniki zaś są okręgami współśrodkowymi, 
z biegunem jako środkiem (rys. 5.29). 
Do tego typu siatek odwzorowań należą: gnomoniczne, ortograficzne, stereograficzne 
i równoodległościowe. 
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Rys. 5.27. Porównanie siatek odwzo-
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Rys. 5.29. Odwzorowanie azymutalne gnomoniczne: a) biegunowe, b) ukośne, wraz z ortodromą jako linią 
prostą ciągłą 
 
Odwzorowanie stożkowe 
 Południki będące liniami prostymi przechodzą przez biegun. Kąty między 
promieniami są proporcjonalne do odpowiednich kątów między południkami na kuli 
lub elipsoidzie, natomiast równoleżniki w siatce prostej mają kształt łuków okręgów 
współśrodkowych. 

Odwzorowanie Merkatora oraz normalny środkowy rzut walcowy 
 Równoleżniki w siatce prostej mają kształt linii prostych, wzajemnie równo-
ległych. Południki, jako linie proste, są równoległe i prostopadłe do równoleżników 
(rys. 5.30). 
 
 a)                                                                                      b) 

PN

PS PS

PN

00

 
Rys. 5.30. Odwzorowanie walcowe proste:  a) rzut geometryczny,  b) obliczone matematycznie 
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 Punkt styczności do płaszczyzny rzutowania leży na równiku: ϕ s = 00º. Południki 
są liniami prostymi, równoległymi i oddalonymi od punktu styczności proporcjonalnie 
do tangensa różnicy długości. Równik jest linią prostą natomiast równoleżniki 
odwzorowane liniami prostymi obliczane są matematycznie (powiększona szerokość).  
 Jeżeli walec będzie styczny do kuli, to skala zniekształcenia m wzdłuż 
południków będzie rosła wraz ze wzrostem szerokości, od 1 na równiku do nieskoń-
czoności. Biegunów nie można odwzorować jednocześnie z równikiem na jednej 
płaszczyźnie. 
 Siatkę zbudowaną na walcu stycznym do kuli ziemskiej na równiku, można 
opisać prostymi równaniami w układzie prostokątnym: 

 y = R · ϕ 

 x = R · λ  

 y = [7915,7045 log tg (45° + 2
ϕ )] · długość liniowa 1′ długościowej (5.36) 

 x = R · arcλ 
 

V2

V1

λ0 λ1 λ2 λn-1 λn

(y)

(x)

n

m

n
m

r0 = 1

zniekształcenia (n=m)

V3

 
Rys. 5.31. Siatka kartograficzna w odwzorowaniu prostym walcowym Merkatora 

 

 Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej ϕ , skala pól i skala długości 
powiększają się, stąd mówi się o powiększonej szerokości V. 

Odwzorowanie płaszczyznowe ukośne dowolne 
 Płaszczyzna rzutowania jest styczna na dowolnej szerokości między 90º i 00º. 
Południki, będące liniami prostymi, rozchodzą się promieniście od bieguna. 
Równoleżniki natomiast są odwzorowane jako elipsy, hiperbole lub parabole, a kształt 
tych równoleżników na płaszczyźnie odwzorowania zależy od szerokości geogra-
ficznej punktu styczności z kulą  ϕ s  (rys. 5.32). 
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Rys. 5.32. Odwzorowanie gnomoniczne ukośne, z punktem styczności  ϕS = 20°N 

 
Odwzorowanie płaszczyznowe poprzeczne 
 Równoleżniki są liniami o kształcie linii hiperbolicznych, wybrzuszonych 
w  kierunku równika, południki zaś liniami prostymi, równoległymi do siebie oraz 
prostopadłymi do równika (rys. 5.33). 
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Rys. 5.33. Odwzorowanie gnomoniczne równikowe,  ϕs = 00° 

 
Odwzorowanie walcowe 
 Siatka tego odwzorowania jest łudząco podobna do odwzorowania siatki 
Merkatora. Odległości równoleżników od równika wyrażają się zależnością: 

  x = R · tg ϕ (5.37) 

POINT OF TANGENCY
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Równoleżniki są liniami prostymi, równoległymi do równika, natomiast południki 
liniami prostymi, prostopadłymi do równoleżników. Odległość y obrazu dowolnego 
południka  λ  od początkowego południka  zerowego  λ0  wynosi: 

  x = R · ∆λ (5.38) 

gdzie: 
 ∆λ –  różnica długości geograficznej, 
 R –  średni promień ziemi. 

 
 Po rozwinięciu walca stycznego do kuli na równiku, powstaje siatka normalna. 
Siatka taka przypomina odwzorowanie siatki Merkatora, stąd trudno je odróżnić.              
Jednak nie jest ona równokątna a loksodroma, po odwzorowaniu, nie jest linią               
prostą. 
 
 
 
5.13. Porównanie map wykonanych na podstawie odwzorowania 
walcowego z mapami odwzorowania azymutalnego 
 
Właściwości mapy Merkatora 

Linia na powierzchni Ziemi, która przecina wszystkie południki pod tym samym 
kątem, nazywa się loksodromą. 
 Jeżeli dwie pozycje A i B na powierzchni Ziemi są połączone loksodromą, 
to statek, który płynie po tej linii, nie zmienia kierunku od A do B. Statek płynący 
dalej bez zmiany kursu, dopłynie linią spiralną do bieguna widocznego. Ten proces 
nawigacyjny można prowadzić na mapie w odwzorowaniu walcowym Merkatora. 
Skonstruowana jest ona w taki sposób, że: 
• loksodromy są liniami prostymi na mapie, 
• kąty między loksodromą na Ziemi i na mapie są identyczne, co oznacza,                    
że po odwzorowaniu loksodromy z powierzchni Ziemi na mapę, pozostaje także 
wierność kątów, 

• linia równika jest równocześnie loksodromą i ortodromą, która na mapie tworzy 
linię prostą, 

• równoleżniki są liniami prostymi i równoległymi do równika (loksodromy), 
• południki w granicach mapy są liniami prostymi i jednocześnie loksodromami, 
• loksodroma (linia prosta) na mapie, łącząca dwa punkty A i B, nie wyznacza 

najkrótszej drogi na powierzchni Ziemi chyba, że leżą one na południku lub 
równiku, 

• najkrótszą drogą na Ziemi dla celów nawigacyjnych okazuje się być ortodroma. 
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Właściwości mapy azymutalnej (gnomonicznej) 

 Właściwości mapy gnomonicznej są następujące: 
• ortodroma na mapie jest linią prostą, loksodroma zaś linią krzywą, wypukłą                

w kierunku równika, 
• południki są w każdym rzucie liniami prostymi, 
• równoleżniki są krzywymi, elipsą, hiperbolą, parabolą, w zależności od szerokości 

punktów styczności geoidy, 
• im bardziej obserwator jest oddalony od pozycji punktu styczności kuli do płasz-

czyzny rzutu, tym większe są zniekształcenia powierzchni i odległości. 

 
 W nawigacji mapy w odwzorowaniu gnomonicznym są stosowane przede 
wszystkim w żegludze po ortodromie, a także do żeglugi w rejonach podbiegunowych. 
W odwzorowaniu gnomonicznym były konstruowane plany o skalach większych               
od 1:50 000, gdzie długość liniowa minuty szerokościowej na skali przekraczała                
38 mm. 
 
 

Tabela 5.1. 

Błędy wykreślania drogi na mapach morskich  [4] 

Błędy maksymalne  [Mm] 
Zakres szerokości  [ ° ]  

 
Rodzaj błędu 

Rodzaje 
odwzorowania 

0- 20 2- 40 40- 60 60- 80 80- 90 

Błąd w Mm spowodowany 
wykreśleniem loksodromy 
o długości 200 Mm jako 
linii prostej 

Merkatora 

Stożkowe 

Biegunowe/stereograficzne 

   0 

   0,5 

    – 

0 

1 

– 

0 

3 

– 

   0 

   10 

    – 

– 

 

bardzo 
duży 

Błąd w Mm spowodowany 
wykreśleniem ortodromy o 
długości 200 Mm jako linii 
prostej 

Merkatora 

Stożkowe 

Biegunowe/stereograficzne 

   0,5 

bardzo 
małe 

    – 

1 

bardzo 
małe 

– 

3 

bardzo 
małe 

– 

   10 

bardzo 
małe 

    – 

 

– 

małe 

Błąd procentowy przy 
założeniu stałej skali mapy

Merkator 

Stożkowe 

Biegunowe/stereograficzne 

   3 

   0,75 

    – 

   13 

   0,5 

     – 

    23 

    0,5 

     – 

   70 

   0,5 

   – 

 

 

0,75 

 



 

 

Tabela 5.2. 

Właściwości odwzorowań kartograficznych stosowanych w nawigacji morskiej  [56] 

 Odwzorowanie 
Merkatora 

Odwzorowanie 
Lamberta 

Odwzorowanie 
ukośne gnomoniczne 

RÓWNOLEŻNIKI Poziome linie proste Łuki koncentryczne kół Linie krzywe (krzywe stożkowe), z wyjąt-
kiem równika (linia prosta) 

POŁUDNIKI Pionowe linie proste prostopadłe do równo-
leżników 

Linie proste, promienie równoleżników 
zbieżne w biegunie Linie proste 

WIERNOKĄTNOŚĆ Tak Tak Nie 

ORTODROMA Linia krzywa, wypukła w stronę widocznego 
bieguna, z wyjątkiem południków i równika W przybliżeniu linia prosta Linia prosta 

LOKSODROMA Linia prosta; jej kierunek można zmierzyć 
na każdym południku 

Linia krzywa; jej kierunek mierzy się 
pomiędzy linią prostą, łączącą punkt 
wyjścia z punktem docelowym, a połud-
nikiem środkowym dla tej linii 

Linia krzywa 

SKALA  ODLEGŁOŚCI Zmienna; korzysta się ze skali dla średniej 
szerokości geograficznej danego odcinka Prawie stała 

Brak stałej skali; na mapach w małej skali 
odległość mierzy się za pomocą specjal-
nych procedur lub diagramów; na mapach 
w skalach dużych, pomiar odległości 
wykonuje się tak, jak na mapie Merkatora 

POWIĘKSZENIE 
SKALI 

Zwiększa się wraz ze wzrostem odległości 
od równika; skala stała tylko na równo-
leżniku konstrukcyjnym 

Zwiększa się wraz ze wzrostem odleg-
łości od centralnego równoleżnika odwzo-
rowania 

Zwiększa się wraz ze wzrostem odle-
głości od środka odwzorowania – punkt 
styczności (Point of Tangency). 

METODA 
OPRACOWANIA 

Matematyczna; dostępne tablice (tylko jedna 
konieczna V/MP) 

Matematyczna; dostępne tablice dla róż-
nych równoleżników standardowych Graficzna lub matematyczna 

WYKORZYSTANIE 
W  NAWIGACJI 

Graficzne zliczenie drogi z wykorzystaniem 
urządzeń elektronicznych; prawie każdy 
rodzaj żeglugi i zliczenia 

Graficzne zliczenie drogi z wykorzys-
taniem urządzeń elektronicznych; prawie 
każdy rodzaj żeglugi i zliczenia 

W skali małej: żegluga po ortodromie – 
wyznaczenie trasy. 
W skali dużej: prowadzenie nawigacji 
(stare mapy) 

Odwzorowania 

Właściwości 



 

 

6.  MAPY  MORSKIE 
 
 
 
 
 
 
6.1. Definicje map i ich podział 
 
 
 Podstawowym źródłem informacji do prowadzenia bezpiecznej nawigacji jest 
mapa morska. 

Mapa jest to zmniejszony, zgeneralizowany, matematycznie przekształcony obraz 
powierzchni Ziemi lub jej części, przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą 
umownych znaków graficznych.  

Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyznę określonego akwenu wraz 
z innymi szczegółami dotyczącymi obiektów stałych, jak wyspy i linie brzegowe lądu 
stałego oraz danymi o głębokościach, rodzajach dna, przeszkodach nawigacyjnych, 
infrastrukturze nawigacyjnej akwenu itp. Opracowanie powyższych danych stanowi 
treść zadań hydrografii morskiej.  

Całokształt nauki o mapie nazywa się kartografią. Problemami odwzorowań 
kartograficznych, konstrukcją siatek i obliczaniem ich zniekształceń zajmuje się 
kartografia matematyczna. 

Ziemia jest formą zamkniętą, stąd jej całej 
powierzchni nie da się przedstawić na płaszczyźnie 
bez zniekształceń.  
 Mapa powstaje w dwóch etapach. W pierw-
szym dokonywane jest przekształcenie fizycznej 
powierzchni Ziemi (określonej jako geoida) na jej 
matematyczny model (elipsoida obrotowa lub kula). 
Następnie punkty z powierzchni Ziemi zostają 
„przeniesione” na sferyczny lub elipsoidalny 
„globus”, w odpowiedniej skali, z zachowaniem 
wierności odwzorowywanego obrazu. Dowolny, 
nieskończenie mały element liniowy dl na 
powierzchni matematycznego modelu Ziemi, zostaje 
pomniejszony w stosunku s, zwanym skalą główną 
mapy, do elementu ds na powierzchni mapy. 
 Skalę główną  s  można przedstawić jako: 

                         dl
dslims

odl →
=                        (6.1) 

Na przykład 1:5000 oznacza, że 5000 m na globusie ziemskim odpowiada wielkości 
1 m na mapie. 

Geoida

Elipsoida
obrotowa

Kula
ziemska

Mapa Mapa

Fizyczna
powierzchnia Ziemi

 
Rys. 6.1. Etapy odwzorowania fizycz-
nej powierzchni Ziemi na płaszczyznę 
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 Drugi etap tworzenia mapy, to odwzorowanie punktów nierozwijalnej 
powierzchni globusa na płaszczyznę. Wykorzystanie odpowiednich matematycznych 
przekształceń układów współrzędnych na powierzchni kuli lub elipsoidy, do 
stosowanych na płaszczyźnie, stanowi matematyczną osnowę mapy, pozwalającą 
na  konstrukcję siatki kartograficznej. Analityczny zapis całego procesu można 
przedstawić w postaci układu równań [23, 76, 79]: 

  x = f1 (ϕ , λ) (6.2) 

  y = f2 (ϕ , λ)  

 Mapy morskie zawierają w swej treści różnorakie informacje, przedstawione 
za  pomocą symboli i znaków oraz skrótów, tak wkomponowanych w mapę, aby 
zachować jej czytelność, niezbędną do prowadzenia nawigacji. Problem doboru 
i  selekcji informacji przedstawianej na mapie związany jest z generalizacją treści 
mapy. Im mniejsza skala mapy, tym mniej szczegółowych informacji. W związku 
z  tym konieczne stało się tworzenie różnego typu map, w zależności od skali 
i przeznaczenia, a tym samym od treści. 
 
Podział map morskich 

 W zależności od skali i treści map morskich, dzielimy je na [35, 78]: 
• morskie mapy nawigacyjne, 
• morskie mapy pomocnicze, 
• morskie mapy informacyjne. 

Schematyczny podział map morskich przedstawiono na rysunku 6.2. 
 Opracowywaniem i wydawaniem map morskich zajmują się biura hydrograficzne 
państw morskich na całym świecie. Niektóre mapy, oprócz numeru katalogowego, 
posiadają numerację międzynarodową. Międzynarodowy numer (INT ...), umieszczony 
w kolorze magenta, obok lokalnego numeru mapy oznacza, że mapa z takim numerem 
jest tożsama z mapą wydaną w innym kraju i posiada ten sam numer międzynaro-
dowy; może więc być używana jako zamiennik. 
 Morskie mapy nawigacyjne ze względu na skalę można podzielić następująco 
[13, 80]: 
• mapy generalne (oceaniczne) (Ocean Chart) 1 : 1 000 000 – 1 : 800 000 
• mapy drogowe (Routeing Chart) 1 : 300 000 – 1 : 100 000 
• mapy brzegowe (Coast Sheets) 1 : 50 000 – 1 : 25 000 
• plany (Plans) 1 :  5 000 – 1 : 1 000 

 Podział map pod względem skali jest bardzo umowny, stąd rozbieżności 
co do zakresu wartości skali różnych typów map. 
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Rys. 6.2. Podział map morskich (wg autora) 
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 Morskie mapy nawigacyjne dzieli się również według rodzaju odwzorowania 
kartograficznego, a także wyeliminowanego zniekształcenia kartograficznego. Wśród 
tych ostatnich wyróżnia się: 
• odwzorowanie wiernoodległościowe, 
• odwzorowanie wiernokątne, 
• odwzorowanie wiernopolowe – ekwiwalentne, 
• odwzorowanie pośrednie. 

Według publikacji Admiralicji Brytyjskiej, podział map uwzględniający wielkości 
ich skali klasyfikowany jest zgodnie z ich wykorzystaniem, a więc: 
1. Planowanie tras żeglugowych (Route Planning) 1 : 10 000 000 
2. Trasy oceaniczne (Ocean Passage) 1 : 3 500 000 
3. Obszary szelfu – podejścia do lądu  
 (Coast Approach, or Landfall ) 1 : 1 000 000 
4. Obszary przybrzeżne (Coasting) 1 : 300 000 – 1 : 200 000 
5. Przybrzeżne obszary ograniczone (Congested 
 Coastal Waters) 1 : 150 000 – 1 : 75 000 
6. Podejścia do portów (Port Approach) 1 : 100 000 – i większej 
7. Obszary kotwicowisk i portów  
 (Harbour or Anchorage) 1 : 50 000 – i większej 
8. Obszary Terminali (Terminal Instalation) 1 : 12 500 – i większej 

 Dwie pierwsze pozycje (1 i 2) dotyczą żeglugi oceanicznej, 3 i 4 pozycja – 
obszarów map drogowych, pozycje 5 i 6 – map brzegowych, natomiast 7 i 8 obejmują 
plany. 

Podział map ze względu na ich przeznaczenie jest następujący: 
• morskie mapy nawigacyjne, 
• mapy indeksowe, 
• morskie mapy z naniesioną siatką izolinii nawigacyjnych systemów radio-

nawigacyjnych, 
• mapy astronomiczne, 
• mapy elementów pola magnetycznego Ziemi, 
• mapy gnomoniczne, 
• zalecanych tras żeglugowych, 
• sondaży oceanicznych, 
• meteorologiczne, 
• drogowe miesięczne (Routeing Chart), 
• pływów i prądów pływowych, 
• oceanograficzne, 
• batymetryczne i geofizyczne, 
• arkusze zliczeniowe (plottings), 
• szalupowe, 
• radiowe i radarowe, 
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• stref czasowych, 
• stref rozgraniczenia ruchu, 
• pilotowe, 
• lodów, 
• rozmieszczenia wraków, 
• ćwiczeniowe i instruktażowe, 
• przeglądowe, 
• stacji radiowych. 

 Ten krótki wykaz map daje ogólny pogląd, jak rozbudowany jest system 
podstawowych informacji nawigacyjnych, przeznaczony do celów nawigacji morskiej. 
 
 
 
6.2. Wymagania stawiane morskim mapom nawigacyjnym 
 
 
 Nawigacyjna mapa morska służy do graficznego rozwiązywania wszelkich zadań 
nawigacyjnych. Powinna ona spełniać podstawowe wymagania techniczne, jak: 
dokładność kartograficzną, wiarygodność treści, czytelność oraz poglądowość znaków 
i skrótów. 
Ponadto mapy morskie powinny charakteryzować się: 
• zastosowaniem takich odwzorowań kartograficznych, które pozwolą na łatwe             

i wygodne wykonywanie na nich prac graficznych i obliczeń związanych                 
z określonym typem zadań, 

• wiernością kątów, przy minimalnych zniekształceniach na całym obszarze mapy 
oraz loksodromą wykreśloną jako linia prosta, 

• prostym i łatwym systemem odczytywania odległości, 
• odpowiednim formatem, dogodnym do prowadzenia nawigacji na mostku, 
• poglądowym i łatwym do odczytu nadrukiem na mapie, aby jednoznacznie 

pozwalał ocenić treść mapy, 
• odpowiednią jakością papieru, odpornością na kreślenia i wielokrotne użytkowanie 

w warunkach morskich. 

Główne odwzorowania morskich map nawigacyjnych, to: 
• normalne, wielokątne odwzorowanie walcowe, zwane powszechnie odwzorowa-

niem Merkatora; charakteryzuje się ono tym, że loksodroma jest linią prostą, a kąty 
są wiernie odwzorowane między loksodromami; 

• azymutalne: gnomoniczne, stereograficzne (azymutalno-perspektywiczne) i orto-
graficzne, stosowane do map obszarów podbiegunowych oraz planów portów; 
mapy te, o dużych skalach, przeznaczone do prac pomiarowych, wykonane są na 
bazie odwzorowania Gaussa-Kruggera, które zapewnia wierność kątów i 
charakteryzuje się małymi wartościami zniekształceń. 
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6.3. Prace graficzne na mapach morskich 
 
 
 Wszelkie procesy nawigacyjne na mostku nawigacyjnym związane są z graficzną 
pracą na mapach nawigacyjnych, głównie papierowych. 

Podstawowe prace graficzne obejmują: 
• odczytywanie i nanoszenie współrzędnych geograficznych pozycji statku i dowol-

nego punktu, 
• odczytywanie i nanoszenie (odmierzanie) odległości między punktami, 
• wykreślanie i odczytywanie kierunku na obiekt lub między dwoma punktami 

o znanych pozycjach, 
• wykreślanie powierzchni obszarów ograniczonych liniami łączącymi kilka punktów 

o danych współrzędnych pozycji, 
• wykreślanie odpowiednich znaków i skrótów stosowanych na mapach morskich. 
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Rys. 6.3. Wykreślanie współrzędnych pozycji A (ϕA, λA), B (ϕB, λB) oraz mierzenie odległości d na mapie 

 
 Bardzo istotna dla nawigacji jest dokładność wydruku poszczególnych elementów 
mapy morskiej. 

Dokładność map zależy od precyzyjności badań i pomiarów topografii terenu                   
i batymetrii akwenu. Starsze pomiary mogą być nieaktualne lub niedokładne. Ponadto 
nie wszystkie niebezpieczeństwa nawigacyjne mogą być wykazane, ze względu na 
mniej dokładne sondowanie akwenu lub nieregularnie przeprowadzane pomiary. 
Mapy pewnych rejonów wykonane są na podstawie informacji pochodzących 
z różnych źródeł, uzyskane różnymi metodami i z różnymi dokładnościami. 

Ograniczenia dokładności wyznaczania elementów mapy uwarunkowane są 
następującymi czynnikami: 
• jakością posiadanych materiałów wyjściowych (stare pomiary itp.), 
• pracami zestawieniowymi (generalizacja materiałów), 
• jakością druku (deformacje papierów i rozmazanie druku). 
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 Inne błędy dotyczą położenia siatki współrzędnych, konturów brzegu, innych 
obiektów oraz oznaczeń i naniesienia głębokości. Średni błąd nałożenia konturów 
siatki mapy wynosi 1 mm. Ta wartość będzie różna na powierzchni Ziemi, w zależ-
ności od skali mapy. 
 

Tabela 6.1. 

Błąd 1 mm naniesienia konturów obiektów na mapach o różnych skalach 

Skala mapy Rzeczywisty błąd na Ziemi  [m] 

                     1:10 000 
                     1:50 000 
                   1:100 000 
                   1:500 000 
               1: 1 000 000 

     10 
     50 
   100 
   500 
1 000 

 
Pracując na mapach należy pamiętać o pewnych zasadach, a mianowicie: 
• zawsze używać mapę o największej skali, gdyż błędy takiej mapy są minimalne, 

(mapy o dużej skali zawierają więcej szczegółów); 
• pozycje z jednej mapy na drugą należy przenosić za pomocą namiaru i odległości 

od znanego punktu pokazanego na obu mapach, a następnie sprawdzić współrzędne 
,ϕ λ  tej pozycji lub sprawdzić i uwzględnić korektę pozycji według nagłówka 

odniesienia do WSG-84; 
• po zmianie mapy, jak najszybciej określić na niej nową pozycję statku; 
• dla określenia aktualnej deklinacji korzystać z danych podanych w róży położonej 

bliżej pozycji statku; 
• systematycznie dokonywać aktualizacji deklinacji, uwzględniać różnice czasu 

od wydania mapy lub od daty ustalenia deklinacji na mapie; 
• na stole nawigacyjnym powinna znajdować się tylko jedna mapa danego obszaru; 
• sprawdzić dane batymetryczne, jak: rodzaj jednostki głębokości na mapie i wartości 

naniesione obok izobat oraz sposób rozmieszczenia ich na mapie (gęstość); 
• do pomiaru odległości korzystać z obu stron bocznej skali szerokości mapy, 

na szerokości średniej dla mierzonego odcinka; 
• zawsze używać mapy najnowszego wydania, poprawionej do ostatniej, dostępnej 

poprawki (poprawki F, T, P, NW, ostrzeżenia radiowe, wszelkie informacje 
lokalnych władz). 

 
Całkowity błąd graficzny 

 Dokładność, z jaką na mapie można dokonywać pomiarów, zależy przede 
wszystkim od skali mapy. Zakłada się, że liniowa rozdzielczość nieuzbrojonego oka 
jest nie mniejsza niż 0,1 mm. Dlatego też odpowiadająca tej rozdzielczości odległość 
na powierzchni Ziemi nazywa się graniczną dokładnością kartometryczną mapy. 
 W praktyce przyjmuje się, że całkowity błąd prac graficznych na mapie jest 
nie mniejszy niż 0,2 mm [31]. 
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 Dokładność mapy w danej skali wskazuje, jaką najmniejszą odległość na niej 
można zmierzyć, na przykład na mapie w skali 1:100 000 graniczna dokładność 
pomiaru odległości wyniesie 20 m. 
 Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyznę określonego akwenu wraz 
z innymi szczegółami dotyczącymi obiektów stałych, jak wysp i linii brzegowych lądu 
stałego oraz danymi o głębokościach i rodzajach dna. Przy takim odwzorowaniu mogą 
powstać błędy: 
• odwzorowania mapy, czyli błąd naniesienia punktów na mapę; 
• przybliżenia obliczeń parametrów linii pozycyjnej; 
• prac graficznych związanych z naniesieniem kierunków linii pozycyjnych i/lub 

pozycji. 

Należy dążyć do rozwiązywania zadań nawigacyjnych metodami analitycznymi. 
 
 
 
6.4. Znaki i skróty stosowane na mapach morskich 
 
 
 Graficzne symbole ułatwiają przedstawianie na mapie wielu elementów i zjawisk 
występujących na powierzchni Ziemi. Właściwy dobór znaków umownych, jakimi są 
graficzne symbole i skróty stosowane na mapach, ułatwia zrozumienie treści mapy. 
Znaki muszą różnić się od siebie. Ich geometria i kształt winny być takie, aby były 
łatwe do wykreślenia i nie zajmowały dużo miejsca na mapie. 

Znaki i skróty stosowane na mapach Admiralicji Brytyjskiej zawarte są 
w specjalnych wydawnictwach – B.A., No 5011: Symbols and Abbreviation Used on 
Admiralty Charts. Należy zwrócić uwagę na zawarty tam odpowiedni podział symboli 
i skrótów. Dla każdego wydawnictwa map biura hydrograficznego, musi być 
stosowany odpowiedni, właściwy zestaw znaków i skrótów, pochodzący z tej samej 
instytucji produkującej mapy. 
 
 
 
6.5. Przechowywanie map na statku 
 
 
 Zgodnie z postanowieniem konwencji SOLAS-74, każdy statek musi być 
wyposażony w odpowiednie, na bieżąco poprawiane wydawnictwa, jak mapy, locje, 
spisy świateł, tablice pływów oraz inne publikacje nautyczne potrzebne do zamie-
rzonej podróży. Wynikają stąd następujące działania: 
• zamawianie, katalogowanie, przechowywanie i poprawianie map, 
• poprawianie wydawnictw wg ostrzeżeń nawigacyjnych oraz informacji z innych 
źródeł lokalnych; 

• poprawianie map według Wiadomości Żeglarskich. 
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 Mapy na statku mogą być ułożone w porządku geograficznym i podzielone 
na części zwane „foliałami”. Foliał to komplet map na określony obszar. Każdy foliał 
winien być przechowywany w osobnym pokrowcu wraz ze spisem zawartości. 
 Standardowy podział map Admiralicji Brytyjskiej (B.A.) umieszczony jest 
w Katalogu Map, w sekcji 23. Łącznie znajduje się w nim 85 foliałów, od numeru 1 
do 100. Podział obszarów geograficznych świata obejmuje 26 pozycji.  
 Każda mapa powinna mieć swoją kartotekę, którą należy założyć według wzoru 
zawartego w publikacji B.A., NP 133A. 
 
 
 
6.6. Aktualizacja map morskich 
 
 
 Dynamika zmian informacji nawigacyjnych powoduje, że wydana mapa                  
po wejściu do obiegu musi być uaktualniana za pomocą ukazujących się co tydzień 
poprawek. Mapa nie poprawiana, nie może być wykorzystana do żeglugi morskiej. 
Istnieją określone zasady i procedury rozprowadzania informacji nawigacyjnych            
w określonych akwenach. Są one: 
− ogłaszane w publikacjach drukowanych – we Wiadomościach Żeglarskich 

(Admiralty Notices to Mariners – (NtM ), 
− rozpowszechniane drogą radiową (Navigational Warnings). 

Wiadomości Żeglarskie oraz dodatki, tzw. suplementy (Supplements), wyda-
wane  są w celu uzupełnienia i aktualizacji treści wydawnictw nawigacyjnych,            
w tym map. 

Druga grupa obejmuje ostrzeżenia nawigacyjne (Radio Navigational Warnings) 
rozpowszechniane drogą radiową przez wszystkie służby hydrograficzne, za pośred-
nictwem radiostacji. 
 

Rodzaje poprawek
i sposoby ich nanoszenia

Nanoszenie na mapę ręcznie
(tuszem)

Wklejki –
przylepianie

Nanoszenie na mapę ręcznie
(ołówkiem)

Kalki
(Tracings)

Zwykła forma
poprawek

Przedruk
ostrzeżeń

Czasowe
i wstępne
poprawki

Źródła własne danego
B. Hydrograficznego

Źródła obce
(innych państw)

 
Rys. 6.4. Rodzaje poprawek do map nawigacyjnych i sposób ich nanoszenia 
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Rys. 6.5. Elementy składowe poprawek map nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej [31], [33]: (1) numer,            
(2) miejsce naniesienia poprawki, (3) temat, (4) polecenie wykonania, (5) treść poprawki, (6) pozycja 
geograficzna, (7) numery map, których poprawka dotyczy oraz numery ostatnich poprawek, (8) źródło 
informacji 

 
 

Publikowane co tydzień Wiadomości Żeglarskie docierają na statki zwykle             
z kilkutygodniowym opóźnieniem. W celu przyspieszenia przekazywania na statki 
ważnych informacji o niebezpieczeństwach nawigacyjnych oraz ważniejszych 
zmianach, stworzono radiowy system ostrzeżeń nawigacyjnych WWNWS (World – 
Wide Navigational Warning Service). System ten, obejmujący powierzchnię całej kuli 
ziemskiej podzielonej na 16 obszarów, nosi nazwę NAVAREA. Ponadto stacje 
brzegowe USA nadają ostrzeżenia dalekiego zasięgu dla obszarów dalekiej północy 
i południa: HYDROLANT  i  HYDROPAC (US Long Range Warning – HYDROLANT 
and  HYDROPAC).  

Ważną częścią bloków informacyjnych NtM (Notice to Marines) zawartych na 
początku sekcji II są wiadomości o nowych wydawnictwach nautycznych Admiralicji 
Brytyjskiej. Dla uproszczenia opisu zakres i rodzaj informacji przedstawiono 
schematycznie na rysunku 6.6. 
 Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji map i wydawnictw 
morskich B.A. czytelnik znajdzie w publikacji A. Weintrita [78]. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

(1) 
(2) (3) 

(4) (5) (6)

(7) 
(8) 
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  australijskich
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Rys. 6.6. Schemat układu bloków informacyjnych na początku sekcji II NtM Admiralicji Brytyjskiej [13] 

 
 
 
 
 
 



  

 

7.  PUBLIKACJE  NAWIGACYJNE 
 
 
 
 
 
 

Rządy państw morskich powołują instytucje odpowiedzialne za wydawanie 
oficjalnych publikacji nawigacyjnych. Instytucje te to biura hydrograficzne 
(admiralicje), które na zasadzie wzajemności wymieniają między sobą wszystkie 
informacje nawigacyjne, dotyczące aktualnej sytuacji na administrowanych przez nich 
akwenach morskich. Informacje te dotyczą między innymi: zmian oznakowania, 
inwestycji portowych, niebezpieczeństw nawigacyjnych w postaci wraków, spłyceń 
(mielizn), akwenów niebezpiecznych dla żeglugi itp. Kwestie te bardziej szczegółowo 
omówiono przy prezentowaniu poszczególnych wydawnictw w dalszej części 
rozdziału. 

Największym i najbardziej znanym wydawcą map i wydawnictw nawigacyjnych, 
pokrywających morza i oceany całego świata, jest Admiralicja Brytyjska. Jej 
działalność wydawnicza obejmuje również mapy międzynarodowe (skrót: INT), 
wydawane wspólnie z biurami hydrograficznymi Australii, Nowej Zelandii i innych 
krajów. Cała żegluga międzynarodowa korzysta z map angielskich. Ich dystrybucją 
zajmują się agendy rozmieszczone w różnych rejonach świata, co ułatwia zakup 
nowych map lub wymianę zdezaktualizowanych. 

Drugim znaczącym wydawcą pomocy nawigacyjnych jest Centralna Agencja 
Departamentu Obrony USA – Defence Mapping Agency Hydrographic Center 
(DMAHC). Z map i wydawnictw amerykańskich korzysta się głównie na wodach 
administrowanych przez USA, gdyż tego wymagają przepisy lokalne (CER & 164.30). 

Rosja wydaje również mapy nawigacyjne o zasięgu międzynarodowym, jednak 
ze względu na pismo (cyrylica) nie są one zbyt popularne. Inne morskie państwa 
wydają mapy i wydawnictwa książkowe tylko na wody przez siebie administrowane. 
Tego typu wydawnictwa wykorzystywane są przez jednostki nie uprawiające żeglugi 
międzynarodowej (uwaga: na statkach obcych bander, wpływających do portów 
np.: kolumbijskich, chilijskich, norweskich, kanadyjskich itp., często wymagane są 
mapy lokalne). 

W Polsce opracowywaniem i wydawaniem pomocy nawigacyjnych (map 
i wydawnictw) zajmuje się Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, mieszczące 
się w Gdyni. Polskie mapy morskie pokrywają cały akwen Bałtyku – od Zatoki 
Botnickiej do wyjścia z Cieśniny Skagerrak. 

Ze względu na powszechne używanie na statkach w żegludze międzynarodowej 
map i wydawnictw nawigacyjnych wydawanych przez Admiralicję Brytyjską, w dalszej 
części rozdziału zostaną omówione niektóre, ważniejsze wydawnictwa wykazane 
w katalogu Catalogue of Admiralty Charts and Publications NP 131 oraz sam katalog. 

Admiralicja Brytyjska wydaje rocznie ponad 3300 map oraz 220 innych publi-
kacji książkowych. Wszelkie informacje o tych wydawnictwach zawiera Katalog map. 
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7.1. Katalog Admiralicji Brytyjskiej 
(Catalogue of Admiralty Charts and Publications – NP 131) 
 
 
 Edycja 2002 roku składa się z 10 części. Poniżej przedstawiono poszczególne 
części wraz z opisem ich zawartości. 
Część 1. Spis treści, informacje dotyczące dystrybucji wydawnictw B.A., dostępności 

do NtM (Notices to Mariners), ważniejsze telefony, instrukcje. 
Część 2. Mapy nawigacyjne; część ta składa się z  mapy świata z naniesionym 

podziałem na indeksy oznaczone alfabetycznie (od A do X). Poszczególne 
indeksy znajdują się w dalszej części katalogu jako kolejne jego strony, 
np. A obejmuje mapy generalne oceanów świata, AA – wykaz map 
generalnych w skali 3 : 500 000  i porównywalnych, natomiast B – wody 
południowo-zachodniej Anglii i Bretanii. Z kolei W zawiera obszary 
Antarktyki, Falklandy oraz wyspy na Oceanie Południowym, a X – mapy 
w zestawach foliałowych. 

  Mapy do planowania nawigacji, zawarte w indeksie AA dotyczą map całego 
świata, od numeru AB - 4000 do numeru 4016. 

Część 3. Mapy tematyczne, gdzie można znaleźć informacje dotyczące map do plano-
wania tras oceanicznych (Routeing Charts) (rys. 7.1), mapy-poradniki do 
planowania tras oceanicznych (Routeing Guides), mapy gnomoniczne 
(Gnomonic Charts) oraz mapy meteorologiczne, astronomiczne, pływów,          
batymetryczne, arkusze zliczeniowe oraz diagramy znaków i symboli używa-
nych na mapach nawigacyjnych, a także numerację foliałów map (rys. 7.2). 

 
Rys. 7.1. Mapy tras oceanicznych (Routeing Charts)  (strona w katalogu B.A.) 



128 Podstawy nawigacji morskiej 

 

 
Rys. 7.2. Mapa indeksowa foliałów map (strona w katalogu B.A.) 

 
Część 4. Publikacje nawigacyjne; w tej części zawarte są informacje dotyczące 10 

rodzajów wydawnictw książkowych, jak: tablice pływów, locje, spisy 
świateł i sygnałów mgłowych, spis sygnałów radiowych, tablice odległości, 
rocznik astronomiczny, katalogi oraz pozostałe publikacje B.A. 

Część 5. Publikacje na nośnikach elektronicznych; można tu znaleźć mapy 
elektroniczne oraz inne publikacje B.A. wydane w formie płyt CD-ROM. 

Część 6. Wydawnictwa różne i usługi Biura Admiralicji Brytyjskiej; w tej części 
podane są adresy internetowe oraz systemy do przekazywania informacji 
pocztą elektroniczną (np. NtM, systemy do obliczania parametrów pływów 
i inne informacje dotyczące wydawnictw). 
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Część 7. Pomoce nawigacyjne dla żeglarstwa (Small Craft); znajduje się tu wykaz 
map i wydawnictw nawigacyjnych dla żeglugi jachtowej (informuje o tym 
symbol S.C. (Small Craft) umieszczony przed numerem mapy). 

Część 8. Dział reklamowy;  ta część katalogu zawiera reklamy firm zajmujących się 
dystrybucją sprzętu nawigacyjnego i wyposażenia statków. 

Część 9. Indeks numeryczny map Admiralicji Brytyjskiej; mapy, które w danym 
roku są aktualne mają przy numerze podany także numer strony. Jeżeli 
numer strony nie jest podany, czyli znajduje się puste miejsce, to oznacza, 
że pod tym numerem nie ma aktualnego wydania mapy. 

Część 10. Cennik map i wydawnictw. 
 
 
 
7.2. Wydawnictwa książkowe Admiralicji Brytyjskiej 
 
 
Tablice pływów i Atlasy pływów 
(Admiralty Tide Tables; Admiralty Tidal Stream Atlases) 

 Wydawnictwo „Tablice pływów” składa się z czterech tomów. 
Poszczególne z nich dotyczą: 
Tom 1 (NP 201) – wód Kanału Angielskiego i Wielkiej Brytanii; 
Tom 2 (NP 202) – wód europejskich, Morza Śródziemnego oraz części Oceanu 

Atlantyckiego; 
Tom 3 (NP 203) – wód Oceanu Indyjskiego, Morza Południowo-Chińskiego (łącznie 

z tablicami prądów pływowych); 
Tom 4 (NP 204) – wód Oceanu Spokojnego (Pacyfiku). 

 Tablice pływów, pokrywające swym zasięgiem cały świat (patrz rys. 7.3 i 7.4), 
pozwalają na określenie parametrów krzywej pływu (czasów i wysokości pływu) 
we wszystkich portach głównych i dołączonych (4000 portów) metodą różnic pływów 
i harmoniczną oraz metodą jednakowych wartości pływu. 
 Poza tym B.A. wydaje 18 oddzielnych (na różne akweny) zeszytów – atlasów 
do  obliczania parametrów prądów pływowych (np. NP 218, 219, 233 itp.). 
Wydawnictwo dotyczy przede wszystkim wód przyległych do Wysp Brytyjskich, 
jednak 2 atlasy – dla każdego obszaru po jednym – obejmują Zatokę Perską oraz wody 
południowo-wschodniej Azji (linie jednakowych wartości pływów).  
 Spis wszystkich publikacji dotyczących pływów i prądów pływowych można 
znaleźć na 139 stronie Katalogu’2002 (NP 131) oraz na okładce każdego tomu Tablic 
pływów. 
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Rys. 7.3. Publikacje o pływach i prądach pływowych  (według katalogu map B.A.) 
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Rys. 7.4. Mapa indeksowa obszarów przedstawionych w Tablicach pływów  (strona w katalogu B.A.) 
 
 
 
Locje  (Sailing Directions - Pilots, NP 1-74) 

 Zestaw locji składa się z 74 tomów obejmujących wszystkie żeglowne wody 
świata (rys. 7.5). W Katalogu’2002, na stronach 140 i 141, znajduje się ich spis, 
obejmujący: numer katalogowy, tytuł, akwen, numer edycji i rok wydania. Nowe locje 
(wymiana) ukazują się co kilka lat. W tym czasie wydawane są suplementy 
(zbiór  wszystkich zmian, jakie zaszły na danym akwenie od czasu wydania tomu 
locji). Częstotliwość ich ukazywania się zależy od wielkości zmian – im jest ich 
więcej, tym częściej ukazuje się następny suplement lub nowa, poprawiona locja. 
Dodatkowo wydawane są poprawki do locji (umieszczane w NtM). 
 Ponadto, jako uzupełnienie informacji zawartych w locjach (bardziej 
szczegółowe omówienie niektórych zagadnień), wydawane są dwa oddzielne 
wydawnictwa:  

NP 100:  Poradnik marynarza (The Mariner’s Handbook ); 
NP 136:  Oceaniczne drogi świata (Ocean Passages for the World ). 

Total Tide Area Data Sets 
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Rys. 7.5. Fragment mapy indeksowej locji  (strona z katalogu map B.A.) 
 

Poradnik marynarza  (The Mariner’s Handbook – NP 100) 

 Poradnik ten, przeznaczony dla nawigatorów, zawiera szereg wskazówek 
obejmujących informacje dotyczące: 
1) korzystania z publikacji Admiralicji (map, ich poprawiania, przechowywania 

na  statku), nazw i definicji wielu terminów nawigacyjnych, dystrybucji map 
i  Wiadomości Żeglarskich (NtM), ostrzeżeń nawigacyjnych, wydawnictw nawiga-
cyjnych (ich szczegółowego opisu); 

2) wykorzystania map i innych publikacji nawigacyjnych, metod określania pozycji, 
świateł i ich zasięgów, systemu oznakowania pływającego, pomiaru głębokości 
i obliczania zapasu wody pod stępką; 

3) wiadomości eksploatacyjnych i przepisów: obowiązku przekazywania informacji 
o zauważonych niebezpieczeństwach, systemu ostrzeżeń i ratownictwa, obszaru 
linii ładunkowych, informacji prawnych dotyczących wód terytorialnych, stref 
ekonomicznych, rybołówstwa, stref specjalnych; ponadto przepisów specjalnych 
dla statków wykonujących inne zadania, zasad wyznaczania tras wg IMO, 
systemów zarządzania ruchem statków w portach, obszarów ćwiczeń; operacji 
helikopterami, pól minowych; trapów pilotowych, eksploatacji złóż ropy i gazu 
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z dna morskiego; podwodnych kabli i rurociągów, ochrony przed zanieczyszcze-
niami morza; wraków niebezpiecznych i historycznych; 

4) pływów i prądów pływowych, prądów oceanicznych, fal i falowania morza; 
gęstości i zasolenia wody morskiej, jej kolorystyki, piaszczystych fal podwodnych, 
koralowców, lokalnych anomalii magnetycznych; 

5) meteorologii: pogody, wiatrów, depresji, cyklonów tropikalnych, ruchu niżów, 
mgły, anomalii refrakcyjnych; 

6) lodów morskich: ich powstawania, dryfów lodów, ich formy, gór lodowych, 
terminologii lodowej (definicji), wykrywalności lodów radarem, obowiązku 
kapitana sporządzania raportów lodowych, form komunikatów lodowych, pływaniu 
w lodach; 

7) eksploatacji statków w rejonach podbiegunowych, objawów zbliżania się do lodów, 
wejścia w lody, manewrowania w lodach, asysty lodołamaczy, ochrony załogi 
przed mrozem w czasie pracy na statku; 

8) obserwacji i zgłaszania obserwacji (raportowanie), wzoru noty hydrograficznej 
do  Admiralicji Brytyjskiej w czasie postoju w porcie, metodyki prowadzenia 
obserwacji i wykonywania dokumentacji z obserwacji; 

9) systemu oznakowania IALA obszaru A i B, rodzaju znaków i świateł, koloru pław, 
oznakowania różnych obszarów w rejonach A i B. 

 Poradnik marynarza zawiera na końcu wydania słownik terminów stosowanych   
w publikacjach B.A. (mapy, locje). 
 

Oceaniczne drogi świata  (Ocean Passages for the World, NP 136) 

 Wydanie to jest podstawową publikacją stosowaną przez nawigatorów do 
planowania i wyboru tras żeglugowych między portami całego świata. Przedstawiono 
w niej trasy z podanymi odległościami, rodzajem drogi – ortodromicznej lub 
loksodromicznej, a także szczegóły dotyczące średnich parametrów pogody na trasach 
klimatycznych, w określonych porach roku. Wyszczególniono również wszelkie 
formy zakłóceń działających na statek, jak prądy oceaniczne, wiatry, lody oraz podano 
inne informacje meteorologiczne panujące na trasach, co w połączeniu z informacjami 
zawartymi w locjach pomaga w planowaniu nawigacji. Można też znaleźć tam 
wiadomości dotyczące zastosowania linii ładunkowych, odpowiednich do pory roku 
oraz dane dotyczące wyboru tras pogodowych. 
 Publikacja podzielona jest na dwie części. Część I zawiera informacje dla statków 
o  napędzie mechanicznym, część II zaś – dla statków żaglowych. Poprawki do 
wydawnictwa można znaleźć w Wiadomościach Żeglarskich, cz. IV. 
 
Spis świateł i sygnałów mgłowych  (List of Lights and Fog Signals, NP 74-84) 

Mapa morska jest nośnikiem informacji o aktualnej sytuacji nawigacyjnej 
w  danym akwenie. Aby wszystkie informacje o rejonie znalazły się na mapie, 
stosowane są umowne znaki i skróty. Oznakowanie nawigacyjne wraz z całą 
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infrastrukturą naniesione są na mapę za pomocą symboli. Jednak ze względów 
graficznych, nie wszystkie informacje w tej postaci są czytelne i kompletne, dlatego 
wszystko co dotyczy świateł nawigacyjnych i sygnałów radiowych (radiostacje 
nautyczne) wydawane jest także w formie książkowej. Podobnie jak mapy i locje, 
spisy świateł i sygnałów mgłowych posiadają w katalogu swoją stronę indeksową. 
Mapa z podziałem na rejony oznaczone alfabetycznie, znajduje się na 142 stronie 
Katalogu’2002. Wszystkie światła i sygnały mgłowe funkcjonujące na całym świecie, 
mają swój międzynarodowy numer porządkowy (czterocyfrowy). Można je znaleźć          
w 11-tomowym wydawnictwie zatytułowanym „Spis świateł i sygnałów mgłowych”. 
Wydawnictwo to posiada podwójną numerację: liczbową (katalogową) – od nr 74             
do 84 oraz alfabetyczną od A do L, zgodną z mapą indeksową w Katalogu (rys. 7.6). 

Informacji o światłach umieszczonych na mapie należy szukać w odpowiednim 
tomie „Spisu świateł i sygnałów mgłowych”. Poszczególne kolumny rozmieszczone 
na stronach tego wydawnictwa zawierają następujące dane (rys. 7.6): 
I – numer światła (międzynarodowy, czterocyfrowy), 
II – nazwę światła, 
III – współrzędne geograficzne, 
IV – charakterystykę świecenia, 
V – wzniesienie źródła światła w metrach, 
VI – zasięg świecenia, 
VII – szczegółowy opis obiektu (kształt, barwa, wysokość), 
VIII – informacje uzupełniające (sektory świecenia, kierunki nabieżników, czasu 

świecenia itp.). 
 

 
Rys. 7.6. Mapka indeksowa Spisu świateł i sygnałów mgłowych  (strona z katalogu map B.A.) 
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 Na wodach w żegludze przybrzeżnej nawigator korzysta z trzech źródeł 
informacji: map, locji, spisu świateł, choć coraz powszechniej stosowane są mapy 
elektroniczne zawarte w ECDIS, wypierając mapy papierowe i podręczniki. Obecnie 
jednak nadal większość statków starszej generacji nie jest wyposażona w urządzenia 
ECDIS i musi korzystać z map papierowych oraz podręczników nawigacyjnych. Duże 
i częste zmiany oznakowania nawigacyjnego na poszczególnych akwenach powodują 
konieczność poprawiania (aktualizowania) na bieżąco zarówno map jak i wydaw-
nictw. Służą temu Wiadomości Żeglarskie (Notice to Mariners – NtM) wydawane 
przez Biuro Hydrograficzne B.A. w systemie tygodniowym. 
Na mapach numery poprawek wpisuje się w lewym, dolnym rogu, natomiast w Spisie 
świateł – w przeznaczonej do tego celu tabeli, na wewnętrznej stronie okładki. Nowe 
wydania Spisu świateł ukazują się średnio raz do roku. 
 Statek jest zobowiązany do zamawiania wystarczająco wcześnie zarówno map 
jak i publikacji książkowych. 
 

Spis radiostacji nautycznych  (Admiralty List of Radio Signals ALRS,  
NP 281-288) 

 Wydawnictwo to, składające się z 7 voluminów (rys. 7.7), dostarcza w sposób 
profesjonalny pełnych i miarodajnych informacji dotyczących morskich służb 
radiowych. Każdy z tomów dotyczy innego zagadnienia. Poszczególne voluminy 
zawierają następujące treści: 

Vol. I – 281/1: Radiostacje brzegowe (Coast Radio Stations); część 1 obejmuje 
Europę, Afrykę i Azję; 

 281/2: Radiostacje brzegowe; część 2 obejmuje wschodnią Azję, Oceanię, 
Filipiny i obie Ameryki. 

Vol. II – 282: Pomoce radionawigacyjne, elektroniczne systemy wyznaczania 
pozycji i radiowe sygnały czasu (Radio Navigational Aids, 
Electronic Position Fixing Systems and Radio Time Signals), 
Satelitarne Systemy Nawigacyjne. 

Vol. III – 283/1: Morskie służby bezpieczeństwa (Maritime Safety Information 
Services); część 1 obejmuje Europę, Afrykę i Azję; 

  283/2: Morskie służby bezpieczeństwa; część 2 obejmuje Oceanię, 
Filipiny i obie Ameryki. 

Vol. IV – 284: Spis meteorologicznych stacji obserwacyjnych. 
Vol. V –  285: Światowy morski system powiadamiania o niebezpieczeństwie 

(Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS). 
Vol. VI – 286/1: Stacje pilotowe, systemy nadzoru ruchu statków i obsługa portowa 

(Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations); 
część 1 obejmuje Wielką Brytanię, Islandię, łącznie z portami 
Europy wzdłuż kanału angielskiego; 



136 Podstawy nawigacji morskiej 

 

  286/2: część 2 obejmuje Europę, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, 
Islandii, portów Europy wzdłuż kanału angielskiego oraz Morza 
Śródziemnego; 

  286/3: część 3 obejmuje Morze Śródziemne i Afrykę (z wyłączeniem 
Zatoki Perskiej); 

  286/4: część 4 obejmuje Azję i Australię z Oceanią; 
  286/5: część 5 obejmuje obie Ameryki i Antarktykę. 

Wydawnictwa te można znaleźć na stronie 142 Katalogu’2002. 
 

 
Rys. 7.7. Wyciąg indeksowy numerów map  (strona z katalogu B.A.) 
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Wszystkie voluminy tego wydawnictwa podlegają obowiązkowej aktualizacji, 
którą wykonuje się podobnie jak w Spisie świateł. Poprawki do nich także             
znajdują się w Wiadomościach Żeglarskich (NtM). Numery poprawek wpisuje się            
w specjalnej tabeli na pierwszej stronie wydawnictwa. Nowe wydania ukazują się 
średnio co półtora roku. 
 
Tablice łączności morskiej  (Admiralty Maritime Communication, NP 289, 290) 

Tablice zawierają podstawowe informacje związane z łącznością morską, 
wszelkie procedury związane z GMDSS, DSC, Navtex i infromacją z Safety NET, 
łącznością portową, telefoniczną służbą satelitarną. Obszary pokrycia to Wielka 
Brytania i Morze Śródziemne (NP 289) oraz Morze Karaibskie (NP 290). 
W Katalogu’2002 można je znaleźć na stronie 142. 
 
Tablice odległości  (Admiralty Distance Tables, NP 350/1, 2, 3) 

 Tablice odległości publikowane są w trzech tomach, przy czym każdy z nich 
dotyczy odległości na innym obszarze. I tak: 
Tom I (NP 350/1) – odległości na Oceanie Atlantyckim; 
Tom II (NP 350/2) – odległości na Oceanie Indyjskim; 
Tom III (NP 350/3) – na Oceanie Spokojnym. 

W wydawnictwach tych podane są najkrótsze odległości (według linii geode-
zyjnej) między prawie wszystkimi portami świata, wyrażone w międzynarodowych 
milach morskich. Znaleźć tam można również przykłady obliczeń odległości 
i instrukcje, jak posługiwać się kolejnymi tomami, jeżeli porty wyjścia i przeznaczenia 
znajdują się daleko od siebie. Informacje na temat aktualnie obowiązujących wydań 
tablic można znaleźć w Katalogu’2002, na stronie 142 (rys. 7.8). 
 

LIMITS OF ADMIRALTY DISTANCE TABLES 

 
Rys. 7.8. Mapka indeksowa Tablic odległości  (strona z katalogu map B.A.) 
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Publikacje astronomiczne 

 Dział ten reprezentowany jest przez: 
1. Identyfikator gwiazd (NP 323). 
2. Tablice wysokości i azymutów (6 tomów) NP 401/1-6/; w sześciu kolejnych 

formach zawarto obszary mieszczące się w następujących szerokościach 
geograficznych: 
•  0–15º, 
•  15–30º, 
•  30–45º, 
•  45–60º, 
•  60–75, 
•  75–90º. 

3. Rocznik astronomiczny (Nautical Almanac ) NP 314. 
Katalog’2002 zawiera na stronie 143 wszelkie informacje na temat tych publikacji. 
 
Monografie i podręczniki do nawigacji 

 Do tego typu wydawnictw można zaliczyć: Admiralty Manual of Navigation ; 
American Practical Navigator ; Dutton’s Navigation & Piloting; Dewiacja kompasów 
magnetycznych ; Radionavigational Aids ; Lloyd’s Maritime Atlas ; Guide to Port 
Entry ; The Mariner’s Handbook  NP 100. 
 
 
 
7.3. Materiały wydawane na nośnikach elektronicznych 
 
 
 Admiralicja Brytyjska wydaje mapy elektroniczne – rastrowe (ARCS) na               
CD-ROM, pokrywające cały świat. Obszary oceaniczne podzielono na 11 stref: 
RC 1 –  Morze Północne i Kanał Angielski do Gibraltaru; 
RC 2 –  Zachodnie wybrzeże Wysp Brytyjskich i Islandia; 
RC 3 –  Wody północne i Bałtyk; 
RC 4 –  Morze Śródziemne i Morze Czarne; 
RC 5 –  Ocean Indyjski (północna część) i Morze Czerwone; 
RC 6 –  Singapur do Japonii; 
RC 7 –  Australia, Borneo i Filipiny; 
RC 8 –  Ocean Spokojny; 
RC 9 –  Ameryka Północna (część południowa) i Karaiby; 
RC 10 –  Południowy Atlantyk i Ocean Indyjski (południowa część); 
RC 11 –  Mapy oceanów (w skali 1 : 3 500 000 i mniejszej). 
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Na rysunku 7.9 pokazano mapę z podziałem na wymienione strefy. 

 

 
Rys. 7.9. Obszary map wydawanych na nośnikach elektronicznych  (strona katalogu map B.A.) 

 
Na płytach CD-ROM wydano również tablice pływów i prądów pływowych. 

Obszar całego świata podzielono na następujące części: 
1 – Europa, Wody Północne i Morze Śródziemne; 
2 – Północny Atlantyk i Ocean Indyjski; 
3 – Ocean Indyjski (część północna) i Morze Czerwone; 
4 – Singapur i Japonia; 
5 – Australia z Oceanią, Borneo i Filipiny; 
6 – Ocean Spokojny łącznie z Nową Zelandią 
7 – Ameryka Północna (część południowa) i Karaiby. 
UWAGA: obecnie mapy ARCS i elektroniczne tablice pływów i prądów pływowych 

nie  zwalniają od priorytetu wykorzystywania map papierowych i tablic 
pływów w postaci książek. 

Odpowiedni program komputerowy oblicza parametry pływu dla 4000 miejsc 
na całym świecie. Płyta jest wydawana corocznie (DP - 551 Admiralty Digital 
Products). W takiej samej formie wydawany jest „Spis świateł i sygnałów 
mgłowych”, Vol. A  NP 74 (DP - 561 Digital List of Lights and Fog Signals Vol. A). 
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W Internecie, na stronie: www.ukho.gov.uk, można znaleźć Wiadomości 
Żeglarskie (Admiralty Notice to Mariners on-line service). Więcej informacji              
na ten temat należy szukać na stronie 151 Katalogu’2002. 
 
 
 
7.4. Posługiwanie się Katalogiem map 
i wydawnictw nawigacyjnych 
 
 

Układ katalogu został omówiony w punkcie 7.1 niniejszego rozdziału. Katalog 
jest usystematyzowanym zbiorem wszystkich pomocy nawigacyjnych, wydawanych 
przez Admiralicję Brytyjską. W pierwszej części znajdują się mapy, w dalszej – 
wydawnictwa. Podwójna numeracja stron ułatwia posługiwanie się Katalogiem. 
Przystępując do wyboru map, a nie znając ich numerów, należy skorzystać z mapki 
pomocniczej, tzw. mapki indeksowej, umieszczonej na początku Katalogu, na której 
świat został podzielony na rejony oznaczone alfabetycznie. Na przykład, jeżeli 
potrzebujemy map na rejon Karaibów, należy otworzyć katalog na stronach 
oznaczonych literami T, T1, T2 i T3 , gdyż według mapki indeksowej rejon ten 
oznaczony jest tymi indeksami, po czym przystępujemy do wypisywania numerów 
interesujących nas map. W ten sam sposób wybiera się mapy planując podróż 
nawigacyjną. Na mapce indeksowej zaznaczamy (ołówkiem) porty wyjścia oraz 
docelowy, łączymy je linią i zapisujemy wszystkie indeksy, jakie przecina wykreślona 
linia. Następnie otwieramy Katalog na poszczególnych (kolejnych!) stronach 
oznaczonych tymi indeksami i wypisujemy numery map potrzebnych do podróży. Na 
przykład: port wyjścia Gdynia, port docelowy Karachi w Indiach. Z mapy indeksowej 
wypisujemy indeksy: D2, D1, D (Bałtyk, Morze Północne); B2, B (Kanał Angielski); 
E (Biskaje, Ocean Atlantycki, Gibraltar, Morze Śródziemne); E1, F (Morze 
Śródziemne); H2 (Morze Czerwone); H1 (Ocean Indyjski). 
Natomiast, jeżeli znany jest nam numer mapy i chcemy dowiedzieć się np. czy jest 
ona aktualna, lub o jej lokalizacji w akwenie, to należy skorzystać ze spisu 
numerycznego, który znajduje się na końcu Katalogu (np. mapę o numerze 696 
znajdziemy na s. 30, a mapę 3469 na s. 82). Wykaz map składa się z dwóch kolumn. 
Pierwsza oznacza numery map w kolejności rosnącej, druga zaś numery stron 
katalogu. Jeżeli przy numerze mapy brakuje numeru strony, to znaczy, że mapa o tym 
numerze nie istnieje. Również z tego spisu można uzyskać informację, czy mapa jest 
wydana na płycie CD. Informuje nas o tym symbol płyty przed numerem mapy. 
Podobnie wybieramy inne wydawnictwa. Locje, Tablice pływów, Spisy świateł również 
wybieramy posiłkując się mapami indeksowymi, natomiast inne wydawnictwa, 
pogrupowane tematycznie, odszukujemy korzystając ze spisu treści. Wszystkie inne 
mapy pomocnicze potrzebne do realizacji podróży (np. pogodowe, magnetyczne, 
klimatyczne, gnomoniczne, plottingi itp.), wyszukujemy za pomocą spisu treści. 
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Katalog, podobnie jak wszystkie mapy i wydawnictwa, wymaga ciągłej 
aktualizacji. Poprawki do niego znajdziemy w Wiadomościach Żeglarskich (NtM). 
Zaznaczone są one symbolem PL i znajdują się na pierwszych stronach Wiadomości. 

Obecnie większość map papierowych posiada swoje odpowiedniki na płytach 
CD-ROM. Jak już wspomniano, w katalogu zaznaczone jest to symbolem płyty, 
znajdującym się przed numerem mapy. 
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8.  OZNAKOWANIE  NAWIGACYJNE 
 
 
 
 
 
8.1. Wstępne pojęcia i definicje 
 
 

Wszelkie znaki nawigacyjne umieszczone na wybrzeżu i wodach do niego 
przyległych, stanowią ważny element infrastruktury nawigacyjnej. Służą one 
do  określania pozycji statku, wyznaczenia bezpiecznej trasy, a ponadto pozwalają 
na rozpoznanie niebezpieczeństw nawigacyjnych i wydzielonych obszarów specjalnych 
oraz zabronionych dla swobodnej żeglugi morskiej. 

Znaki nawigacyjne charakteryzują się odpowiednim kształtem i konstrukcją, 
kolorystyką, znakami szczytowymi. Mogą również posiadać oznaczenia w formie 
napisów lub numerów. Dodatkowo są one wyposażone w światło o określonej 
charakterystyce, odpowiednie środki radiotechniczne (transpondery radarowe – 
racony, reflektory radarowe) i dźwiękowe sygnały mgłowe. 

Na główne elementy infrastruktury nawigacyjnej akwenu składają się [47]: 
• trasy żeglugowe, 
• systemy oznakowania nawigacyjnego, 
• systemy pozycjonowania, 
• systemy kierowania ruchem statków. 
Do pierwszej grupy zalicza się: 
− tory wodne, 
− zalecane trasy i kierunki ruchu, strefy separacyjne, 
− kanały wodne (sztuczne, naturalne), 
− kotwicowiska, 
− obszary manewrowe (obrotnice, mijanki itp.), miejsca poboru pilota, akweny 

wyczekiwania. 
W skład pozostałych grup wchodzą: 
− oznakowanie stałe i pływające, 
− klasyczne i elektroniczne naziemne systemy do określania pozycji, 
− systemy nawigacji satelitarnej, 
− systemy zgłaszania pozycji, 
− systemy kontroli i kierowania ruchem statków, 
− służby pilotowe. 

Szersze pojęcie oznakowania nawigacyjnego (ang. Aids to Navigation) oznacza 
wszelkiego rodzaju środki i obiekty znajdujące się poza statkiem, a które pomagają   



8. Oznakowanie nawigacyjne 143 

 

nawigatorom w określaniu pozycji oraz wyborze bezpiecznego kursu i prędkości. 
Tego  rodzaju środki pozwalają ostrzec nawigatorów przed niebezpieczeństwem 
nawigacyjnym (NN). W tym znaczeniu są to obiekty stałe na lądzie oraz pływające, 
odpowiednio zakotwiczone do dna morskiego. 

Oznakowanie stałe – są to znaki usytuowane na lądzie lub osadzone na stałe 
w dnie morskim, posiadające dokładną pozycję (współrzędne geograficzne). Do tej 
grupy zaliczamy: latarnie morskie, stawy, dalby, pale i tyki. Znakami nawigacyjnymi 
mogą być również charakterystyczne obiekty o innym przeznaczeniu, łatwo 
rozpoznawalne i ściśle oznaczone na mapie (wieże, kominy, maszty, semafory 
sygnałowe itp.). 

Oznakowanie pływające – są to znaki zakotwiczone do dna morskiego za pomocą 
łańcuchów lub lin, o znanej, dokładnej pozycji zakotwiczenia (współrzędne 
geograficzne). Do tej grupy zaliczamy: pławy, latarniowce, pływaki świetlne, boje 
cumownicze, pontony i wiechy oraz superpławy. 

Znaki pływające dzielą się dodatkowo na letnie i zimowe; w akwenach, gdzie 
istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia znaków przez lody są one sezonowo 
wymieniane na inne. 
 
 
 
8.2. Ogólna charakterystyka oznakowania nawigacyjnego 
 
 

Oznakowanie nawigacyjne stanowi podstawową pomoc dla nawigatora na statku 
zbliżającym się do brzegów od strony oceanu lub pełnego morza, w żegludze 
przybrzeżnej, jak również  na obszarach ograniczonych i trudnych nawigacyjnie,          
jak: redy, rzeki, kanały, porty itp. Oznakowanie nawigacyjne składa się z obiektów 
dozorowanych lub niestrzeżonych. Ważniejsze obiekty obsadzane są załogą. 
Oznakowanie zawsze służy jednemu celowi, tj. zwiększeniu bezpieczeństwa nawigacji 
i pomocy przy prowadzeniu statku na morzu. 
 

Stałe oznakowanie nawigacyjne 

Latarnie morskie są to wyróżniające się, charakterystyczne budowle, stalowe 
lub żelbetonowe, rozmieszczone wzdłuż wybrzeży morskich oraz na brzegach wód 
wewnętrznych, uczęszczanych przez statki morskie. Budowle latarni są tak 
usytuowane, aby były widoczne z morza, z dużych odległości. Z tego względu 
budowane są na wysokich skarpach, płaskowyżach, w miejscach pozbawionych 
wysokich drzew i wysokiej zabudowy. Na szczycie latarni umieszczone są światła 
o  dużej mocy oraz urządzenia do nadawania sygnałów mgłowych; mogą też mieć 
zainstalowane systemy do nadawania kierunkowych lub bezkierunkowych sygnałów 
radiowych. 

Każda latarnia morska posiada inną kolorystykę (zestaw i układ kolorów), np. 
pasy pionowe, poziome dwukolorowe lub spiralne wzdłużne, dzięki czemu są łatwe 
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do  identyfikacji przez nawigatorów od strony morza. Latarniom przydziela się 
charakterystyki świateł tak, aby taka sama lub bardzo podobna, nie znajdowała się 
zbyt blisko. Latarnie główne otrzymują najczęściej proste charakterystyki świateł,             
np. Fl 5s, Fl 15s itp. i one wyznaczają szlak wzdłuż wybrzeża; słabsze, o mniejszych 
zasięgach, znajdują się na rzekach lub w portach. Silne latarnie morskie obsadzane są 
załogą, słabsze i pozostałe są zwykle zautomatyzowane, a więc działają samoczynnie. 
 

 + 0.0
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area of damage

16 m
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Rys. 8.1. Przykład konstrukcji latarni morskiej usytuowanej na morzu 

 
Latarnie morskie mogą być umieszczane również na wyeksploatowanych 

wieżach wiertniczych na pełnym morzu, z dala od lądu. 
Latarnie lotnicze są usytuowane w głębi lądu i świecą ostrym, jasnym światłem 

o odcieniu błękitu. Służą jako światło pomocne do wstępnej identyfikacji pozycji przy 
podejściu do lądu. Latarnie te nadają również silne, identyfikacyjne  sygnały radiowe, 
wspomagające nawigacyjnie jednostki morskie i lotnicze. 

Wszelkie podstawowe informacje o latarniach morskich i innych, stałych 
światłach nawigacyjnych można znaleźć w Spisach świateł (List of Lights and 
Fog Signals). 
 Stawy posiadające konstrukcję metalową, bądź drewnianą, kamienną lub 
żelbetonową, stawiane na lądzie lub na płytkowodziu, wyposażone są w znaki 
szczytowe lub światła. Czasami stawiane parami wyznaczają linię nabieżnika. Jedna 
ze staw (przednia) jest niżej postawiona od drugiej. Znaki szczytowe w jednej linii 
tworzą złożony układ kierunkowy, podobnie jak światła ustawione w linii pionowej – 
jedno nad drugim. W zależności od przeznaczenia, stawy można podzielić na: 
nawigacyjne, nabieżnikowe, dewiacyjne, ograniczające tory wodne, sygnałowe            
i ratunkowe. 
 Światła kierunkowe lub sektorowe, zmiennobarwne, stosowane są głównie 
na wodach wewnętrznych. 
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 Pale i dalby są to konstrukcje stalowe lub drewniane, mogą być żelbetonowe, 
wbite w stały grunt lub dno morskie. Posiadają one źródła światła lub barwne, 
wyróżniające się znaki szczytowe. Służą do cumowania lub oznakowania 
płytkowodzia w kanałach lub na pogłębionych torach wodnych. 
 Maszty semaforowe to specjalne konstrukcje metalowe lub drewniane, służące 
do regulacji ruchu w kanałach lub śluzach. Mogą być wyposażone w ramiona lub 
różnokolorowe światła. 
 Tyki to długie drągi drewniane (żerdzie) wbite w dno, ze znakiem szczytowym, 
pomalowane na kolory odróżniające je od powierzchni morza. Stosowane są                   
w szkierach lub wąskich torach, cieśninach lub kanałach. Wystawiane są także                  
na obszarach ograniczonych i osłoniętych, zwykle na wodach wewnętrznych. 
 

    

latarnie morskie stawa stawy nabieżnikowe 

 

 
    

stawa świetlna dalba świetlna tyczka wiechy 

Rys. 8.2. Stałe oznakowanie nawigacyjne 
 
 

Oznakowania pływające 

Latarniowce (light vessel ) są to statki wycofane z eksploatacji, z reguły 
bezzałogowe, wyposażone w systemy świetlne, urządzenia do nadawania sygnałów 
mgłowych (buczki mgłowe) i sygnałów radiowych (rakony). 
Latarniowce są zakotwiczone w rejonach, gdzie budowa latarni morskiej na lądzie jest 
ekonomicznie nieuzasadniona lub nie ma odpowiedniego miejsca na jej usytuowanie. 
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Pozycja zakotwiczenia podana jest na mapie. Spełniają one rolę latarń morskich 
lądowych, ale posiadają ograniczony zasięg świecenia i mogą zmieniać swoją pozycję. 
 

A L F A - 1

 
Rys. 8.3. Typowy statek latarniowy (latarniowiec) 

 
Duże pławy nawigacyjne (LANBY – Large Automatical Navigational Buoy) 

i  pływaki świetlne (Light Float) są konstrukcjami podobnymi do płaskodennych 
pontonów o kształtach cylindrycznych lub łodzi dwukadłubowych. Stawiane są 

na obszarach, gdzie panują silne prądy oraz 
znajdują się zespoły mielizn. Wyposażone są 
podobnie, jak latarniowce: w światła, pasywne 
i aktywne urządzenia radiotechniczne oraz 
do nadawania sygnałów mgłowych. 

Pławy (Buoys) – pływające, metalowe 
lub z tworzywa sztucznego, geometryczne 
bryły o różnych kształtach, zakotwiczone za 
pomocą łańcucha i kotwicy (metalowej lub 
betonowej). Wyposażone są w odpowiednie 
oświetlenie o różnych charakterystykach i 
kolorach świateł. Posiadają także znaki 
szczytowe. 
Pławy charakteryzują się różnymi kształtami; 
mogą być stożkowe, walcowe, kolumnowe, 

kuliste, bądź drążkowe (rys. 8.5). Ze względu na pełnione funkcje, dzielą się na: 
• pławy objęte systemem IALA (International Association of Lighthouse Authorities), 

do których należą: 
− pławy wykorzystywane do oznakowania bocznych granic torów wodnych 

(Lateral Marks) – regiony A i B,  
− pławy kardynalne (Cardinal Marks), 
− odosobnionego niebezpieczeństwa (Isolated Danger Marks),  
− bezpiecznej wody (Safe Water Marks),  
− specjalne (Special Marks); 

• pławy cumownicze (Mooring buoys-trot); 

COAST  GUARD

D D

 
Rys. 8.4. Duża pława świetlna – superpława 
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• pławy przeładunkowe (Mooring buoys – Oil or gass installation buoys); 
• pławy systemu ODAS (Ocean Data-Acquisition System); 
• pławy sezonowe (Seasonal Buoys); 
• inne pławy specjalne.  
 

    
kolumnowe drążkowe 

 

   
stożkowe walcowe cylindryczne sferyczne 

Rys. 8.5. Pływające oznakowanie nawigacyjne – rodzaje pław ze względu na ich kształt geometryczny 

 

 
 

Rys. 8.6. Rodzaje konstrukcji pław 

 
Pływaki (beczki) – małe, metalowe zbiorniki o różnych kształtach, nieoświetlone, 

służą do wyznaczania obszarów specjalnych w rejonach osłoniętych. 
 

Rodzaje znaków szczytowych na pławach 

W celu umożliwienia identyfikacji pław w ciągu dnia, stosowane są różnego 
rodzaju znaki szczytowe umieszczane na pławach. Sposób konstrukcji znaków jest 
taki, aby mogły być dostrzeżone i rozpoznane z każdego kierunku. Znaki te posiadają 
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różne kształty i mogą być pojedyncze lub podwójne. Pierwsze z nich są kwadratowe, 
bądź o kształcie walca, stożka, kuli, krzyża – prostego lub pochylonego, drugie zaś – 
podwójne, zbudowane z 2 kul – jednej nad drugą, lub 2 stożków – jednego nad 
drugim, różnie ułożonych względem siebie, w zależności od kierunku geograficznego. 
Na rysunku 8.7 pokazano najczęściej spotykane kształty znaków szczytowych. 
 

 
Rys. 8.7. Kształty znaków szczytowych na pławach 

 
 Niektóre pławy mogą być wyposażone w pasywne reflektory radarowe. 
Stosowane są konstrukcje reflektorów radarowych o różnych kształtach. 
Na rysunku 8.8 pokazano różne formy geometryczne reflektorów wykorzystywanych 
w oznakowaniu nawigacyjnym. Mogą one jednocześnie określać kształty znaków 
szczytowych na pławach lub znakach stałych. 
 

a)                                     b)                                  c)                               d)  
 

e)                                                                 f)  
Rys. 8.8. Rodzaje reflektorów radarowych  [10], [21] 
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Sprawdzanie pozycji oznakowania pływającego 

W rejonach przybrzeżnych, jak: redy portów, kanały i rzeki, podlegających 
administracji morskiej danego kraju, istnieją systemy sprawdzające pozycje znaków 
pływających. Zwykle funkcje takie pełnią lokalne VTS (Vessel Traffic Service). 
Oznakowanie pływające, które nie podlega ciągłej kontroli pozycji ze stacji lądowych, 
winno być sprawdzane przez obsadę mostka. 
Pozycję znaku pływającego można sprawdzić w następujący sposób: 
1) namierzyć radarem kierunek i odległość do pławy, 
2) jednocześnie określić dokładną pozycję statku innym sposobem lub innym 

systemem nawigacyjnym, 
3) z dokładnej pozycji statku wykreślić namiar (P.O/T1) i odległość na pławę,                

a następnie porównać z wartościami zmierzonymi, 
4) po uzyskaniu zgodności wyników powtórzyć proces z P.O/T2. 

Jeżeli oba pomiary wyznaczą pozycję PP, to należy uznać, że znak R zdryfował 
w stosunku do pozycji znaku na mapie. Sytuację tą należy odnotować na mapie, 
podając datę i godzinę wykonania pomiaru, co należy potwierdzić własnym podpisem. 

 

d1 Nr1

P.O/T1

P.O/T2

N

(PP) R

d2 (Nr2)

pozycja
pływającego

znaku R

KDd

 
Rys. 8.9. Sprawdzanie pozycji pławy 

 
 
 
8.3. Charakterystyki świateł latarń i pław 
 
 

Światła nawigacyjne są to wszelkiego rodzaju światła umieszczane na obiektach 
nawigacyjnych – stałych i pływających, zapewniające bezpieczną żeglugę. Światła 
posiadają określoną charakterystykę świecenia, jak: okres trwania, czas świecenia                
i zaciemnienia, kolor, sektor, moc świecenia, wysokość światła, zasięg świecenia oraz 
ściśle określoną pozycję wyznaczoną przez współrzędne geograficzne. Światła te            
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są oznaczone na mapach i podane w publikacjach nawigacyjnych. Ważną cechą, 
pozwalającą na identyfikację znaku nawigacyjnego, jest charakterystyka światła 
opisująca jego rodzaj i okres. Okres światła (period) jest to całkowity czas pełnego 
cyklu, składającego się ze świeceń (błysków) i przerw między nimi lub czas 
całkowitej zmiany kolorów światła (jeżeli jest ono zmienne w kolorze), do powtórzenia 
się kolejnego cyklu. 

Rodzaj i okres światła stanowią jego pełną charakterystykę (characteristics). 
Każdy kolejny element światła (świecenie lub zaciemnienie) nazywany jest fazą cyklu 
(phase). 

Podział oraz cechy świateł nawigacyjnych, zgodnie z angielską systematyką, 
przedstawia rysunek 8.10. Poniżej podano charakterystykę tych świateł. 
 Światła stałe ( fixed ) – świecą bez przerwy jednym kolorem światła. 
 Światło rytmiczne (rhythmic) – cechuje je pewna kolejność świeceń i przerw 
(zaciemnienia), po czym cały cykl powtarza się w jednakowych odstępach czasu. 
 Światło zmienne (alternating) – światła ukazujące się w sposób ciągły, z regu-
larną zmianą kolorów (pojedynczo lub w grupach). Okresem światła zmiennego 
nazywa się czas wymagany dla pokazania całego cyklu zmiany wszystkich kolorów. 
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Rys. 8.10. Podział i cechy świateł nawigacyjnych, zgodnie z systematyką angielską (wg autora) 
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8.3.1. Rodzaje świateł oznakowania stałego 
 
 Nabieżnik (leading ( line lights)) – dwa znaki (światła) lub więcej, ustawione             
na wybrzeżu lub w morzu w taki sposób, że linia łącząca te znaki (światła) wyznacza 
kierunek, stanowiący dla jednostki bezpieczny kierunek drogi. Znak (światło) bliższy 
nazywa się dolnym, dalszy – górnym. 
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Fl       Fl
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Rys. 8.11. Wybrane rodzaje nabieżników: a) wejściowy do portu, b) ograniczający bezpieczne kotwicowisko,    
c) w wąskim przejściu 
 
 Linia świateł sektorowych (lights in line) – światła ustawione w sposób, 
wyznaczający linię oznaczającą np. granice rejonów, wejście na kotwicowisko, linię 
położenia kabli, rurociągów itp. 
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Rys. 8.12. Światła sektorowe 

 Światło dzienne (daytime light) – pokazywane jest również w dzień, bez zmiany 
charakterystyki. W ciągu dnia siła światła może być zwiększona. 
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Światło główne (main light) – największe z dwóch lub więcej świateł 
umieszczonych na jednej lub sąsiadujących ze sobą podstawach. 

Światło kierunkowe (direction light) – światło świecące w wąskim sektorze, 
pokazujące kierunek. Po obu stronach sektora może świecić światło tego samego 
koloru, o znacznie zmniejszonej intensywności lub światła o różnej charakterystyce 
i barwie. 

Światło lotnicze (aerolight) – bardzo silne i wysoko umieszczone światło, 
przeznaczone do nawigacji lotniczej. Dzięki sile świecenia jest ono pierwszym 
światłem widzianym przy podchodzeniu do lądu; w Spisie świateł podane są tylko te 
światła, które są widoczne z morza. 

Światło lotniczo-morskie (aeromarine light) – światło typu morskiego, którego 
snop jest tak ukierunkowany, że załamuje się 10-15 stopni nad horyzontem, wobec 
czego mogą korzystać z niego samoloty. 

Światło mgłowe (fog light) – świeci tylko podczas mgły, zarówno nocą jak i 
w czasie dnia. 

Światło niedozorowane (unwatched light) – światło automatyczne, nie mające 
stałego dozoru, służące specjalnym celom. 

Światło okolicznościowe (occasional light) – świeci tylko wtedy, gdy istnieje 
specjalna potrzeba, np. spodziewane jest przybycie statku, miejscowe statki znajdują 
się w morzu, itp. 

Światło ostrzegawcze (obstruction light) – sygnalizuje przeszkodę dla lotnictwa, 
przeważnie czerwone. 

Światło pomocnicze (auxiliary light) – umieszczone na podstawie światła 
głównego, bądź w jej pobliżu, mające specjalne znaczenie w nawigacji. 

Światło sektorowe (sector light) – światło widoczne w różnych częściach 
(sektorach) horyzontu, różniące się barwą lub intensywnością świecenia. 
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Rys. 8.13. Rodzaje świateł sektorowych 

 
Światło wykrywające mgłę ( fog detektor light) – światło włączające się 

automatycznie z chwilą pojawienia się mgły; świeci zarówno nocą, jak i podczas dnia. 
W tabeli 8.1 podano charakterystyki świateł, wyszczególnione w Spisie świateł 

Admiralicji Brytyjskiej. 
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Tabela 8.1. 

Charakterystyki świateł (wg Spisu świateł B.A.) 

1 

 
Stałe (S), świecące nieprzerwanie o niezmien-
nym natężeniu i barwie 
 

FW  

2 

 
Przerywane (P), światło w którym regularnie 
powtarzają się  zaciemnienia równe sobie lecz 
wyraźnie krótsze od czasu świecenia, okres nie 
krótszy niż 1,5 sekundy 
 

OcW 
 

3 

 
Przerywane grupowe [P(2)], przerywane 
o określonej liczbie zaciemnień, oddzielonej 
od  następnej grupy wyraźnie dłuższym świe-
ceniem 
 

Oc(2)W 
 

4 

 
Przerywane złożone [P(3+4)], światło, w którym 
występują dwie różne grupy o wyraźnie dłużej 
trwającym świeceniu 
 

Oc(3+4)W 
 

5 

 
Izofazowe (I), światło z na przemian zmienia-
jącym się i równymi sobie czasami trwania 
świecenia  i zaciemnienia. Okres nie krótszy niż 
2 sekundy 
 

IsoW 
 

6 

 
Błyskowe (B), światło w którym powtarzają się 
błyski trwające krócej niż 2 s., równe sobie, 
wyraźnie krótsze niż czas zaciemnienia, okres 
większy od 1,5 sekundy 
 

FlW 
 

7 

 
Blaskowe (Bl), regularnie powtarzające się 
blaski, trwające 2 s. lub dłużej, lecz wyraźnie 
krótsze niż zaciemnienia 
 

LFlW  

8 

 
Błyskowe grupowe B(3), światło o określonej 
liczbie błysków w każdej grupie, oddzielone od 
siebie dłuższym zaciemnieniem 
 

Fl(3)W 
 

9 

 
Błyskowe złożone B(3+2), światło składające 
się z dwóch różnych grup lub grupy pojedyn-
czych błysków 
 

Fl(3+2)W 
 

10 

 
Migające (M), światło z równymi sobie 
błyskami, powtarzające się co najmniej 50 razy 
na minutę, jednak mniej niż 80 razy na minutę 
 

QW  

11 

 
Migające grupowe (M-9), o określonej liczbie 
błysków w grupie, oddzielonej od następnej 
grupy wyraźnie długim zaciemnieniem 

Q(9)W  
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c.d. tab. 8.1

12 

 
Migające złożone (M-6+Bl), migające grupowe 
z grupy błysków i pojedynczego blasku 
 

Q(6)+LFlW  

13 

 
Migające przerywane (MP), światło, w którym 
po  co najmniej 8 błyskach następuje zaciem-
nienie trwające nie krócej niż 3 sekundy 
 

IQW 
 

14 

 
Szybko migające (MV), z równymi sobie 
błyskami powtarzającymi się co najmniej 80 
razy na minutę 
 

VQW  

15 
 
Szybko migające grupowe  [MV(3)] 
 

 
VQ(3)W 

  

16 

 
Szybko migające przerywane (MVP), w którym 
po co najmniej 8 błyskach następuje zaciem-
nienie trwające nie krócej niż 3 sekundy 
 

IVQW 
 

17 
 
Bardzo szybko migające 
 

UQV  

18 
 
Bardzo szybko migające przerywane 
 

IUQW  

19 

 
Kodowe Morse’a [Mo(K)], światło nadające 
znak kodem Morse’a – litera K 
 

Mo(K)W 
 

20 

 
Kodowe Morse’a (MoAR), światło nadające 
znaki kodem Morse’a – litery AR 
 

Mo(AR)W 
 

21 

 
Kodowe Morse’a, światło nadające liczbę 4 
kodem  Morse’a 
 

Mo(4)W 
 

22 

 
Rozbłyskowe (R), światło stałe regularnie 
wzmacniane pojedynczymi rozbłyskami 
 

FFlW 
 

23 

 
Rozbłyskowe grupowe [R(2)] światło regu-
larnie wzmacniane 
 

FFl(2)W 
 

24 

 
Zmiennobarwne (Zmcbz), światło z regularną 
zmianą barwy w danym sektorze 
 

AlWGR 
 

25 

 
Zmiennobarwne błyskowe (Zm B bc), światło 
biało-czerwone w okresie 
 

AlFlWR 
 

26 

 
Zmiennobarwne błyskowe (Zm B cb), w gru-
pie czerwone i białe oraz zaciemnienie 
 

AlFlRW 
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27 

 
Zmiennobarwne błyskowe grupowe (ZmB 
bbcc), dwa błyski białe dwa czerwone  
 

AlFlWWRR 
 

28 

 
Zmiennobarwne przerywane (ZmPbc), czer-
wono-zielone błyski 
 

AlOcWR 
 

29 
 
Zmiennobarwne przerywane (ZmPbcz), białe, 
zielone, czerwone 

AlOcWGR 
 

30 

 
Zmiennobarwne błyskowe i stałe (ZmSbBc) 
białe, czerwone 
 

AlFWFlR 
 

31 

 
Zmiennobarwne stałe białe błyskowe 
(ZmSbBcz), zielone i czerwone 
 

AlFWFlRG 
 

32 

 
Zmiennobarwne stałe białe, błyskowe 
grupowe, zielone (ZmSbB(3)z) 
 

AlFWFL(3)G 
 

33 

 
Zmiennobarwne stałe białe, błyskowe białe, 
zielone, zielone (ZmSbB(2)z) 
 

AlFWFlWRR 
 

 
 
8.3.2. Zasięgi świateł 
 
Zasięg geograficzny 

 Zasięg geograficzny jest to maksymalna odległość mierzona wzdłuż powierzchni 
Ziemi, z której, podczas występowania refrakcji średniej, można zaobserwować 
obiekt. 
Wielkość ta zależy przede wszystkim od krzywizny Ziemi, wysokości obserwowanego 
obiektu oraz wysokości ocznej obserwatora. 
Zasięg geograficzny można odczytać z tablicy zatytułowanej „Zasięg geograficzny 
w milach morskich”, umieszczonej w tablicach nawigacyjnych lub Admiralty List 
of Lights, do której argumentami wejściowymi są: wysokość światła H (w metrach) 
i wzniesienie oka obserwatora  a  (w metrach). Wartości zawarte w tablicach obliczone 
są wg wzoru: 

   d = 2,08 ( aH + )     [Mm] (8.1) 

gdzie: 
 d –  zasięg geograficzny w milach morskich, 
 H –  wysokość światła w metrach (wzniesienie – elevation), 
 a –  wysokość oka obserwatora w metrach (height). 

Przy wzniesieniu światła H = 50 m oraz obserwatora a = 15 m, zasięg geograficzny 
tego światła wyniesie 22,8 Mm. 
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Zasięg świetlny aktualny (Luminous Range) 
 Zasięg ten oznacza największą odległość, z której światło może być dostrzeżone, 
w zależności od siły świecenia światła i widzialności meteorologicznej. 
 
Zasięg nominalny 
 Zasięg nominalny jest to zasięg optyczny świetlny w atmosferze jednorodnej, 
w której widzialność meteorologiczna wynosi 10 mil morskich. 
 
 
 LUMINOUS  RANGE  DIAGRAM HD574 

NOMINAL  RANGE  IN  SEA  MILES 

 
INTENSITY  IN  CANDELAS 

Rys. 8.14. Diagram do określania zasięgu świetlnego  (strona ze Spisu świateł B.A.) 

 
Widzialność meteorologiczna 
 Termin ten oznacza największą odległość, z której można dostrzec i rozpoznać 
czarny przedmiot o odpowiednich rozmiarach na horyzoncie niebieskim, bądź, 
w wypadku obserwacji nocnych – największą odległość, z której można ten przedmiot 
dostrzec i rozpoznać, gdyby dane oświetlenie atmosfery wzrosło do poziomu 
dziennego. 
 
Posługiwanie się diagramem do określania zasięgu świetlnego 
 W celu określenia zasięgu światła za pomocą diagramu, należy nanieść wartość 
natężenia danego światła (z materiałów źródłowych) na dolną podziałkę diagramu 
natężenia światła (w kandelach) i od tej wartości poprowadzić linię pionowo 
w górę, aż do przecięcia z krzywą, przedstawiającą aktualną wartość widzialności 
meteorologicznej. Z otrzymanego w ten sposób punktu prowadzi się linię poziomo 
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w lewo, aż do przecięcia z podziałką pionową, w wyniku czego otrzymuje się zasięg 
optyczny świetlny w milach morskich. 
 W wypadku braku informacji o natężeniu światła, wartość zasięgu optycznego 
świetlnego otrzymuje się z diagramu, wykorzystując do tego celu zasięg podany 
w Spisie świateł. Wartość zasięgu zaznacza się na górnej podziałce diagramu – zasięg 
nominalny i od tej wartości prowadzi się linię pionowo w dół, aż do przecięcia 
z  aktualną krzywą widzialności meteorologicznej. Z otrzymanego w ten sposób 
punktu należy poprowadzić linię poziomą w lewo, aż do przecięcia z podziałką 
pionową, gdzie odczytuje się zasięg świetlny w milach morskich. 
 Diagram może być również wykorzystany do uzyskania przybliżonej wartości 
widzialności meteorologicznej. W momencie zauważenia światła należy określić 
odległość, a następnie, znając jego natężenie lub zasięg, obliczyć ze Spisu świateł 
widzialność meteorologiczną, „wchodząc” do diagramu w sposób odwrotny niż to 
wyżej opisano. 
 Przy korzystaniu z diagramu należy pamiętać, że uzyskane zasięgi świetlne są 
przybliżone. Również przejrzystość atmosfery w pobliżu obserwatora i światła może 
być różna, w wyniku czego otrzymany zasięg świetlny będzie niedokładny. Blask od 
oświetlonego tła znacznie redukuje zasięg świetlny. Aby uzyskać przybliżony zasięg 
na tle słabo oświetlonej linii brzegowej, należy wprowadzić do diagramu natężenie 
światła podzielone przez 10, a dla światła na tle miasta lub oświetlonych urządzeń 
portowych – natężenie podzielone przez 100. 
 
 
 
8.4. Wykorzystanie klasycznego oznakowania nawigacyjnego 
 
 
 W każdej fazie żeglugi wykorzystuje się oznakowanie nawigacyjne. Mniejsze 
wykorzystanie oznakowania pływającego ma miejsce w żegludze oceanicznej, gdzie 
często wykorzystywane są latarnie morskie zainstalowane na czynnych wieżach 
wiertniczych lub wycofanych z eksploatacji i nieczynnych. W żegludze przybrzeżnej 
i  w  rejonach nawigacyjnie trudnych stosowane jest oznakowanie klasyczne oraz 
elektroniczne (radiowe). W rejonach tych stosowane są następujące systemy: 
1. Oznakowanie wytyczonego toru wodnego, w tym: 

• początek i koniec toru, 
• granice zewnętrzne i oś toru wodnego, 
• rozdzielenie toru wodnego, 
• oznakowanie pojedynczej mielizny na torze wodnym lub poza nim. 

2. Oznakowanie niebezpieczeństw nawigacyjnych (naturalnych lub sztucznych), jak: 
• instalacji podwodnych, 
• wraków, 
• skał, kamieni, 
• spłyceń, ławic (osuchy). 

3. Oznakowanie obszarów, w których nawigacja musi być regulowana, np. systemy 
rozgraniczenia ruchu – TSS (Traffic Separtation Scheme). 
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4. Oznakowanie obszarów specjalnych. 
5. Oznakowanie do ciągłej kontroli pozycji w rejonach ograniczonych i na torach 

wodnych. 

 Ogólnie, typy oznakowań dzieli się następująco: 
• boczny – prawa, lewa strona torów wodnych, 
• kardynalny – oznakowanie na wodach otwartych wydzielonych obszarów niebez-

piecznych, 
• znaki uniwersalne – do oznaczenia odosobnionych niebezpieczeństw. 

 Istnieje szereg zastosowań oznakowania dla specjalnych zjawisk i funkcji 
określonych obszarów, na przykład tak zwane oznakowanie specjalne oraz pomoc-
nicze, które służą do oznaczenia: 
• akwenów militarnych, 
• akwenów ochrony połowów, 
• wysypisk urobku, 
• kotwicowisk kwarantannowych, 
• pław dewiacyjnych, 
• pław (beczki) cumowniczych, 
• granic obszarów nawigacyjnych (np. redy), 
• kotwicowisk przeładunków materiałów wybuchowych, 
• ochrony kabli podwodnych. 
 
 
 
8.5. IALA – znormalizowany system 
oznakowania nawigacyjnego 
 
 

IALA (International Association of Lighthouse Authorities) ustanowiła normy 
dotyczące oznakowania. Organizacja ta, wraz z przedstawicielami wielu innych świa-
towych organizacji, postanowiła zunifikować oznakowanie nawigacyjne na świecie. 
W 1980 roku władze IALA, z udziałem IMO (International Maritime Organization) 
oraz IHO (International Hydrographic Organization), wraz z 50 krajami oraz 9 między-
narodowymi organizacjami pozarządowymi, przyjęły zasady ujednolicenia systemu 
morskiego oznakowania nawigacyjnego, obejmującego cały obszar kuli ziemskiej. 
Cały świat podzielono na obszary, gdzie obowiązuje: system oznakowania nawiga-
cyjnego A oraz system oznakowania nawigacyjnego B. 

Systemy A i B różnią się między sobą jedynie kolorem pław i świateł w bocznym 
systemie oznakowania. Morski System Oznakowania IALA obejmuje wszystkie stałe 
i  pływające znaki, inne niż latarnie, światła sektorowe, nabieżniki świetlne oraz 
latarniowce i duże pławy nawigacyjne. 

System IALA przewiduje pięć rodzajów znaków do stosowania w różnych 
kombinacjach. Znaki boczne są różne dla regionów A i B. W regionie A, dla 
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oznakowania prawej strony toru, stosuje się w dzień i w nocy kolor zielony, po stronie 
lewej zaś kolor czerwony. Natomiast w rejonie B kolory pław i świateł są odwrotne. 
Pozostałe oznakowanie jest takie samo dla obu rejonów. 
 

 
Rys. 8.15. Podział świata na obszary A i B wykorzystania systemów oznakowania nawigacyjnego IALA 

 
System oznakowania nawigacyjnego odnosi się do wszystkich stałych i pływa-

jących znaków (innych niż latarnie morskie, światła sektorowe, nabieżniki, latarniowce 
i duże pławy nawigacyjne) i służy do wskazywania: 
• bocznych granic torów wodnych, 
• naturalnych niebezpieczeństw nawigacyjnych i innych przeszkód (np. wraków), 
• obszarów, w których nawigacja powinna być regulowana, 
• innych rejonów i obiektów ważnych w nawigacji morskiej, 
• nowo powstałych niebezpieczeństw. 

Znaki boczne stosowane są do określenia bocznych granic toru wodnego, zgodnie 
z powszechnie przyjętym kierunkiem oznakowania. 
 
Lokalne kierunki ustawienia oznakowania 

Kierunek ustawienia oznakowania jest zwykle zgodny z osią kanału lub 
kierunkiem ruchu od strony morza w stronę portu, ujścia rzek itp. Sposób ustalania 
kierunku (lewa, prawa strona) określany jest przez władze administracyjne 
(hydrografie) danego państwa, zaś informacje o tym podane są w locjach i na mapach. 

Na rysunku 8.16 pokazano kierunki przyjęte za prawą i lewą stronę torów 
wodnych, zgodnie z systemem IALA. Istnieją jednak wyjątki, np. rejony wód Wielkiej 
Brytanii, gdzie ogólne kierunki lewej i prawej strony torów oznakowanych 
wg systemu A ustalono na podstawie głównego kierunku prądu przypływu. 
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 W rejonach Wysp Brytyjskich kierunek oznakowania związany jest z kierunkiem 
głównego prądu pływowego. Szczegółowe informacje podawane są w locji dla 
każdego rejonu podejścia do portu. 

 
Rys. 8.16. Oznakowanie granic bocznych torów wodnych w systemie A i B (IALA) 

 
Rodzaje znaków w systemie IALA 

 System przewiduje pięć typów oznaczeń, które mogą być używane w pewnej 
kombinacji: 
1) boczne znaki oznaczające lewą i prawą stronę torów lub kanałów; 
2) kardynalne znaki używane w połączeniu z kierunkami: głównym, N/S i E/W, 

wyznaczające obszary dozwolone i zabronione do nawigacji, które są określone 
znakiem szczytowym lub światłem (patrz tab. 8.2); 

3) znaki nad niebezpieczeństwem lub tuż obok niego, sygnalizujące odosobnione 
niebezpieczeństwa; ustawiane są w taki sposób, że ominięcie znaku, nawet 
w niewielkiej odległości, zapewni ominięcie niebezpieczeństwa; 

4) znaki bezpiecznej wody, jak środek kanału lub wyjście z toru wodnego na otwarty 
teren żeglowny; 

5) specjalne znaki, w zależności od potrzeby i roli jaką pełni dany akwen wodny. 
 

Tabela 8.2. 

Oznakowanie niebezpieczeństwa nawigacyjnego w systemie kardynalnym  [61] 

Kierunek 
ustawienia znaku Charakterystyka światła Znaki szczytowe Kolor pławy 

Na północ migające: 
60 min  (120 min) 

  

czerwony, 
żółty 

Na wschód migające (3): 
trzy błyski 

 
 

czerwony, 
żółty, 
czerwony 

Na południe migające (6): 
sześć błysków i jeden długi 
błysk 

 
 

żółty, 
czerwony 

Na zachód migające (9): 
dziewięć błysków 

  

żółty, 
czerwony, 
żółty 
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Rys. 8.17. Oznakowanie odosobnionych niebezpieczeństw nawigacyjnych środka torów wodnych (znak 
bezpiecznej drogi) i obszarów specjalnych [61] 
 
Cechy oznakowania 

 Dla ułatwienia identyfikacji znaków wprowadzono następujące oznaczenia: 
• kolor znaku (w dzień) oraz rodzaj znaku szczytowego, przy czym dopuszczono 

tylko  dwa kolory: zielony i czerwony, kolor żółty zaś został przewidziany dla 
oznakowania specjalnego; 

• kolor światła (w nocy) oraz charakterystykę świecenia; 
• kształty pław, dopuszczając tylko pięć kształtów: cylindryczny, stożkowy, kulisty, 

kolumienkowy oraz tyczkowy; 
• kształty znaków szczytowych; 
• kolory oświetlenia pław; 
• charakterystyki świateł; 
• lokalne kierunki ustawienia oznakowania (lewa i prawa strona). 
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 W systemie IALA stosowane są znaki szczytowe o kształtach cylindrów, stożków 
lub kuli. Na pławach specjalnych zaś usytuowane są krzyże w układzie X, tylko 
koloru żółtego. Pławy ze światłem posiadają kolory: zielony, czerwony, biały oraz 
żółty – dla znaków specjalnych. 
Zielone i czerwone światła mają charakterystyki Fl, GpFl, Occ. Biały kolor posiada 
charakterystykę różniącą się od pław bocznych lub kardynalnych. Oznakowanie 
kardynalne bowiem posiada specjalną charakterystykę, w zależności od kierunku 
ustawienia pławy od niebezpieczeństwa. Pławy do oznakowania „bezpieczna woda” 
posiadają różne charakterystyki, łącznie z alfabetem Morse’a (A). 
 

 
Rys. 8.18. Oznakowanie w systemie kardynalnym IALA 

 
 Szczegółowy opis oznakowania morskiego w systemie IALA zawarty jest          
w wydawnictwie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Nr 553 z 2000             
roku  [64]. 
 
 
 
8.6. Sygnały mgłowe 
 
8.6.1. Ostrzeżenia dźwiękowe 
 

Do ostrzegania nawigatorów przed niebezpieczeństwami nawigacyjnymi 
w czasie pływania we mgle, wykorzystywane są trzy źródła informacji dźwiękowej. 
Do pierwszej grupy należą sygnały dźwiękowe wytwarzane przez diafony, rogi 
mgłowe, syreny, nautofony, klaksony, wybuchy, dzwony lub gongi oraz gwizdki. 
Oscylatory dźwiękowe i dzwony mechaniczne zaliczane są do grupy drugiej, 
natomiast do trzeciej – radionabieżniki (R Bn). Poniżej przedstawiono charakterystykę 
tych urządzeń. 
 Diafon – syreny tłokowe, emitujące silne, niskie tony syreny, sygnały średniej 
mocy, niskie lub wysokie, albo ich kombinacje. 
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 Róg mgłowy – wydaje wysokie tony i sygnały mgłowe o niższej mocy; często 
rogi mgłowe są uruchamiane ręcznie, jednak ich sygnały są słabo słyszalne. 
 Syreny (tyfony) – urządzenia, których podstawą jest membrana drgająca pod 
wpływem sprężonego powietrza, emitujące średniej mocy sygnały podobne do syren 
okrętowych. 
 Nautofon – urządzenie uruchamiane elektrycznie, emitujące silne sygnały, 
podobne do rogu mgłowego. 
 Klakson (Horn) – urządzenie elektryczne składające się z kilku nadajników 
wysyłających dźwięki o różnych częstotliwościach jednocześnie; sygnały są silne, 
o różnym zakresie wysokości tonów. 
 Wybuchy – głośne eksplozje różnych środków pirotechnicznych; dawniej 
stosowano wystrzały armatnie. 
 Dzwony – uruchamiane mechanicznie, o dźwiękach nieregularnych; wydawane są 
wysokie, średnie lub niskie tonacje. Czasami wykorzystywane są gongi. 
 Gwizdki – sygnały wydostające się, pod wpływem ciśnienia powietrza lub pary,          
z rury ze szczeliną. 

 Wśród podwodnych sygnałów wyróżnia się podwodne sygnały dźwiękowe oraz 
sygnały wydawane przez dzwony podwodne. 
 Podwodne sygnały dźwiękowe – sygnały nadawane przez oscylatory (generatory) 
uruchamiane elektrycznie, wydające sygnały o wysokiej częstotliwości. 
 Dzwony podwodne – uruchamiane mechanicznie; ich sygnały są nieregularne          
a zasięg słyszalności jest znacznie większy niż sygnałów mgłowych w powietrzu. 

Sygnały mgłowe nie można zaliczyć do pewnych źródeł ostrzeżeń we mgle. 
Ograniczenia tego rodzaju sygnałów dźwiękowych można przedstawić następująco: 
• te same sygnały są słyszalne z różnych odległości; 
• w pewnych warunkach atmosferycznych sygnał mgłowy składający się z kombi-

nacji wysokich i niskich tonów jest ograniczony, gdyż jeden z tych tonów może 
nie być słyszalny we mgle; 

• istnieją obszary lub sektory wokół źródła dźwięku mgłowego, gdzie może być on 
zupełnie niesłyszalny; 

• na małych odległościach od stacji nadawczej nie słychać sygnału mgłowego; 
• niektóre systemy sygnałów mgłowych nie mogą być uruchamiane natychmiast             

po pojawieniu się mgły, lecz z pewnym opóźnieniem. 

 Z przedstawionych wyżej powodów wynika, że informacje na podstawie 
sygnałów mgłowych nawigator powinien traktować z zastrzeżeniem. 
 

8.6.2. Oznakowanie radiowe i radarowe 
 
 Reflektory radarowe (pasywny środek) – są to metalowe płaszczyzny, ułożone 
pod kątem prostym, w sposób nadający im właściwości odbijania energii impulsów 
radarowych w kierunku nadawania sygnału przez antenę radarową. Na wskaźniku 
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radarowym zwiększają wyrazistość echa, dzięki czemu pławę można zaobserwować 
z większej odległości (rys. 8.8). 
 Nabieżnik radarowy (Racon) – składa się z urządzenia odbiorczo-nadawczego, 
połączonego ze znakiem nawigacyjnym. Nabieżnik uruchamiany przez impuls 
radarowy, automatycznie wysyła sygnał wyróżniający dany znak, który pojawia się na 
wskaźniku radarowym. System taki pozwala uzyskać namiar, odległość i identyfikację 
znaku RIN. Nabieżnik radarowy RIB i Racon są zarezerwowane tylko do tego rodzaju 
pracy. Umieszcza się je na stałych znakach nawigacyjnych usytuowanych na lądzie, 
stawach i latarniowcach, których symbol graficzny i pozycja (według współrzędnych 
geograficznych) są naniesione na mapach morskich. 
 

Racon                                                                                             Racon

R1                                                                                                     R2wskaźnik radaru

echo z nabieżnika R1                                                                        echo z nabieżnika R2  
Rys. 8.19. Rakon jako system identyfikacji znaku nawigacyjnego: a) element identyfikacji znaku przez 
wyświetlenie na wskaźniku jednego impulsu, b) przez wyświetlanie dwóch impulsów  [70] 

 
 Transponder – odbiorczo-nadawcze urządzenie radiowe w służbie morskiej, które 
po uruchomieniu impulsem z radaru statkowego, bądź też, gdy transmisja sygnału 
wywołana jest lokalną komendą, automatycznie transmituje sygnał. Nadana transmisja 
może zawierać kod identyfikacyjny lub inne dane. Odpowiedź może być przedstawiona 
na wskaźniku radarowym, na wskaźniku dodatkowym, współpracującym z radarem 
lub na obu; zależy to od zawartości i treści sygnałów. 
 Nabieżniki radarowe stosowane w radionawigacji służą do: 
• określania odległości i identyfikacji pozycji w obszarach, gdzie linie brzegowe 

są płaskie i trudne do identyfikacji; 
• identyfikacji pozycji statków wzdłuż wybrzeży dobrze widocznych na radarze, 

ale bez szczególnych punktów orientacyjnych; 
• identyfikacji i wyboru znaków nawigacyjnych na lądzie i na wodzie; 
• identyfikacji obszarów pływania w czasie zbliżania się z pełnego morza do 

brzegów. 

Nabieżniki radarowe stosowane są także jako środek do zwrócenia uwagi oraz 
identyfikacji okresowo wystawianych znaków ostrzegawczych przed niebezpie-
czeństwem. 
 Transpondery wykorzystywane są do następujących celów: 
• identyfikacji pewnych klas statków (statek – statek) lub statków holowanych; 
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• identyfikacji statków dla VTS (Vessel Traffic Service) lub innych potrzeb kontroli; 
• poszukiwania i ratowania; 
• identyfikacji pojedynczych statków i przekazywania danych; 
• ustalania pozycji statków dla celów hydrograficznych; 
• identyfikacji oznakowania nawigacyjnego naniesionego na mapy: oznakowania 

mostów, nabieżników, wież wiertniczych na morzu, a także oznakowania ważnych 
pozycji w kanałach. 

 Stosowanie reflektorów radarowych w znacznym stopniu zwiększa efektywność 
wykrywania obiektów stałych i pływających. W tabeli 8.3 przedstawiono dane 
porównawcze wykrywalności różnych obiektów bez reflektorów i z reflektorem 
radarowym. 
 

Tabela 8.3. 

Porównanie wykrywalności różnych obiektów wyposażonych w reflektory radarowe 
i bez reflektorów, przez radar z anteną o wysokości 15 m, w przeciętnych warunkach 

propagacyjnych  [61, 70, 75] 

 
L.p. 

 
Rodzaj źródła odbicia Zasięg wykrywalności 

[Mm] 

Zasięg wykrywalności 
z optymalnym reflektorem 

radarowym 
[Mm] 

1 Linia brzegowa: 
wysokość brzegu do 60 m 
wysokość brzegu do 6 m 

 
20 
7 

 
25 
14 

2 Obiekty na powierzchni morza: 
statek powyżej 5000 grt 
 
 
mały statek powyżej 10 m długości 

 
7 
 
 

3 

 
19 

(reflektor na wys. 15 m) 
 

12 
(z reflektorem powyżej 4 m nad 
poziomem wody) 

3 Pława nawigacyjna z efektywną 
powierzchnią odbicia 10m2 

 
2 

10 
(reflektor radarowy – 3 m nad 
powierzchnią wody) 

 
 
 
 
 
 



  

 

9.  PRĘDKOŚĆ  STATKU 
 
 
 
 
 
 
9.1. Podstawy fizyczne pomiaru prędkości statku 
 
 

Podstawą kontroli ruchu statku na planowanej trajektorii i przy manewrowaniu 
jest znajomość aktualnej prędkości. Do zliczania drogi niezbędne są dane dotyczące 
prędkości statku. Prędkość będąca wielkością fizyczną wykorzystywana jest                     
w  nawigacji  jako  wielkość  wektorowa  lub  moduł. 

Prędkość jako dwuskładowy wektor V  w płaszczyźnie x, y obserwatora 
(równolegle do horyzontu), skierowany zgodnie z kierunkiem ruchu statku, może być 
obliczona jako pochodna współrzędnych w czasie: 

  sdt
dsVs ==  (9.1) 

gdzie: 
 sV  –  prędkość statku, 

 s  –  współrzędna w układzie x, y (czyli wektor)   
  t –  czas. 
 
Prędkość można także wyrazić w następujący sposób: 

  t
sVs ∆

∆lim=  ;  przy czym  ∆ t → 0 . 

 Ze względu na ciągłą zmianę sił działających na kadłub, statek pływający na fali 
posiada różną wartość chwilową prędkości. Zmienność oporów wynika między 
innymi z natury falowania morza, stąd ciągle zmieniające się prędkości chwilowe. 
 Nawigator najczęściej korzysta ze średniej prędkości, określonej w pewnym 
przedziale czasowym. Tak wyrażoną średnią prędkość oblicza się wzorem: 

  
n

nn
s

n

i
s ttt

tvtvtv
n

V
V ...

...||

21

22111
++
++

=
∑

= =  (9.2) 

gdzie: 
 n –  liczba pomiarów dokonanych w serii uśredniającej, 
 Vs –  średnia prędkość statku. 

y

x
s =  ,
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Ten sposób obliczania średniej prędkości statku stanowi podstawę działania logów 
okrętowych. 
 Statek na fali płynie ruchem zmiennym, stąd powszechnie stosowana jest 
prędkość średnia. Jeżeli statek przebył 75 mil morskich w ciągu 7,5 godziny, to jego 
średnia prędkość Vs wyniesie 10 węzłów. 
 Praktyczny sposób obliczania średniej prędkości stosowany przez nawigatorów 
jest stosunkiem przebytej drogi d w określonym czasie pływania t , a więc także 
modułu prędkości wektorowej. Tak więc: 

  
t
dVs = ,  podczas, gdy prędkość chwilowa  )(ddt

dVs =′  (9.3) 

gdzie: 
 d – przebyta droga w czasie t. 

 Średnią prędkość statku można praktycznie określić korzystając z map morskich. 
Na rysunku 9.1 pokazany jest cykl określania pozycji za pomocą systemu nawiga-
cyjnego w trzech momentach. 
 

d1
d2

A
PO1/ t1

PO2 / t2
PO3/ t3

di

ϕ

λ

POk / tk

dk

 
Rys. 9.1. Sposób obliczania średniej prędkości statku na mapie morskiej 

 
 Obliczenie średniej prędkości w tym przypadku uzyskuje się przez podzielenie 
sumy odległości d1 + d2 przez różnicę czasu t3 – t1 . Zatem dla obliczenia średniej 
prędkości statku można zastosować prosty wzór: 

  t
dddV k

s ∆
)...( 21 ++

=     [w] (9.4) 

gdzie: 
 ∆t = tk – t1   – różnica czasu w godzinach przejścia statku od pozycji  A  do  K, 
 d1, d2 . . . dk   – odcinki drogi przebyte w milach morskich w określonych odstępach 

czasowych, wyrażonych w godzinach. 
 
 Metoda ta nie jest zbyt dokładna i zależy głównie od dokładności określania 
pozycji statku i czasu między pozycjami. 
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9.2. Miary prędkości w nawigacji 
 
 
 Średnią prędkość statku można wyrazić w różnych jednostkach. W nawigacji 
stosowaną jednostką prędkości jest  1 Mm / godz = węzeł . 
1 węzeł = 1852 m/godz = 0,51444 m/s, 
1 węzeł = 1852 m/60 min = 30,87 m/min, 
1 węzeł = 10 · 185 m/godz = 10 kbl/60 min = 0,17 kbl/min. 
 

Tabela 9.1. 

Zależności między prędkością, czasem i drogą* 

v = 60 · d/t v    [w] 

t = 60 · d/v t     [min] 

d = v · t/60 d    [Mm] 

   *Wzory podstawowe:  v = d / t  ;   t = d / v ;   d = v · t  . 
 

Pomiary prędkości statku 

 Prędkość statku mierzona jest za pomocą logów. Ten miernik prędkości był 
stosowany na statkach morskich od kilkuset lat. Zasada pracy polega na określaniu 
odcinków przebytej drogi w określonych odstępach czasu. 
 Podział logów przebiega w zależności od metod określania prędkości względnej 
po wodzie oraz rzeczywistej względem dna. 
 

Logi prędkości
wg wody

Logi prędkości
nad dnem

ręczny

hydromechaniczny

hydrodynamiczny

śruba okrętowa jako log

indukcyjny (elektrodynamiczny)

log dopplerowski

dopplerowski

korelacyjny

geoelektryczny
inercyjny

liczba
składowych

wektora
prędkości

(1)

liczba
składowych

wektora
prędkości

(2)

 
Rys. 9.2. Podział logów  [19] 

 
 Logi okrętowe muszą być kalibrowane i skalowane. Taki proces odbywa się 
zwykle w określonych warunkach geofizycznych i środowiskowych. Dla uzyskania 
dokładnych pomiarów prędkości, a więc dokładnych wskazań logów, muszą być 
spełnione odpowiednie warunki. Również dokładności oceny pozycji początkowej A 
i końcowej B w całym cyklu pomiarowym muszą być wysokie. 
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9.3. Mila pomiarowa 
 
 
 Mila pomiarowa jest poligonem manewrowym, odpowiednio uzbrojonym 
w  infrastrukturę i klasyczne oznakowanie nawigacyjne. Odcinki pomiarowe mogą 
wynosić 3 Mm i więcej, w zależności od potrzeb oraz warunków rejonu pływania. 
Prędkość powinna być określana na wodzie spokojnej. 
 Bardzo istotne są warunki, jakie muszą być spełnione, aby na obszarze 
pomiarowym nie powstawały błędy, wynikające z zakłóceń środowiska zewnętrznego, 
a więc: 
• odpowiednie głębokości do zanurzenia i prędkości statku, 
• odpowiednia długość odcinka pomiarowego, 
• swoboda manewru zwrotu w celu powrotu na linię pomiarową, 
• akwen osłonięty od wiatru i falowania, 
• obszar wolny od prądów morskich, 
• odpowiedni system oznakowania, zapewniający dokładność oceny przebytej drogi 

na odcinku pomiarowym. 
 

d = 3 – 5 Mm

2 – 3 Mm 2 MmBA

t1 t2

R1

F1

R2

F2

 F3         R3

 
Rys. 9.3. Przykład poligonu manewrów dla pomiaru prędkości statków (mila pomiarowa) 

 
 Badanie prędkości statku na mili pomiarowej odbywa się zawsze na statku nowo 
zbudowanym. Obliczenie prędkości na mili pomiarowej przebiega według następującej 
procedury: 
1. Ogólnie stosowany jest wzór do obliczenia prędkości statku w węzłach: 

  t
dVd

3600⋅
=     [Mm / godz.] (9.5) 

 gdzie: 
  d – liczba mil morskich przebiegu, 
  t – czas przebiegu w sekundach,  t2 – t1 . 

2. Czas przebiegu odcinka pomiarowego mierzony jest w sekundach, jako różnica 
między momentami  t2  i  t1  przejścia linii nabieżnika  F1  i  F2 . 
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3. Statek musi mieć ustalony kurs oraz odpowiednie stałe obroty silnika głównego, 
w chwili znajdowania się na odcinku pomiarowym. 

4. Odcinki pomiarowe należy pokonywać kilkakrotnie (co najmniej dwa razy). 
5. Na poligonie pomiarowym należy dokładnie określić stan zakłóceń, jak: siłę 

wiatru, kierunek i wysokość falowania, prąd itp. 
6. Na podstawie uzyskanych pomiarów wykonuje się obliczenia prędkości. 
 
 
 
9.4. Obliczanie prędkości po wodzie 
 
 
 Prędkość pierwszego przebiegu na mili pomiarowej oblicza się jako: 

  xVt
d

w −=
1

 (9.6) 

Prędkość drugiego przebiegu (w kierunku przeciwnym) wynosi odpowiednio: 

  xVt
d

w +=
2

 (9.7) 

W tym przypadku wartość  x  jest czynnikiem oddziaływania środowiska na statek. 
 Po dodaniu zależności (9.6)  i  (9.7) otrzymujemy: 

  wVt
d

t
d 2

21
=+  (9.8) 

Po przekształceniu (9.8) otrzymuje się ostatecznie wzór na prędkość po wodzie: 

  
21

12
2

)(
tt
ttdVw ⋅

+
=  (9.9) 

 Prędkość rzeczywistą statku nad dnem oblicza się jako średnią arytmetyczną                 
z prędkości Vd1 , otrzymanej z przebiegu w jednym kierunku i prędkości Vd2 
otrzymanej z przepłynięcia odcinka pomiarowego w kierunku przeciwnym. Zatem: 

  Vw + x = Vd1 (9.10) 

  Vw – x = Vd2 (9.11) 

 Po odjęciu równania (9.11) od (9.10) otrzymuje się wartość czynnika ubocznego x , 
według wzoru: 

  2
21 dd VV

x
−

=  (9.12) 
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 Wartość czynnika ubocznego x określa się jako połowę różnicy prędkości statku 
nad dnem na mili pomiarowej, uzyskanej w czasie dwóch przebiegów w kierunkach 
przeciwnych. 
 Dla różnych prędkości należy odpowiednio zwiększyć długość odcinka 
pomiarowego tak, aby zachować średni błąd pomiaru mniejszy od 0,1 węzła oraz błąd 
pomiaru czasu mniejszy od ± 0,5 s. 
 

Tabela 9.2. 

Zależność długości odcinka pomiarowego mili morskiej od prędkości statku 

Prędkość statku 
[w] 

Długość odcinka pomiarowego 
[Mm] 

do   15 
do   22 
do   27 
do   31 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 

 
 Do obliczenia prędkości na mili pomiarowej, gdy występuje i działa prąd, 
stosowane są inne zależności. Prędkość po wodzie oblicza się wzorem: 

  222
21212

222

1

111

vvvvvvt
tvtv

t
tvtv

V pp

pp

w
+

=
−++

=

⋅−⋅
+

⋅+⋅

=  

 Sposób obliczenia średniej prędkości dla różnej liczby przebiegów na mili 
pomiarowej:  

1) dla dwóch przebiegów: 
2

)( 21 vv
Vw

+
=  (9.13) 

2) dla trzech przebiegów: 
4

2 321 vvv
Vw

++
=  (9.14) 

3) dla czterech przebiegów: 
8

33 4321 vvvv
Vw

+++
=  (9.15) 

 
 
 
9.5. Współczynnik korekcyjny logu 
 
 
 Współczynnik korekcyjny logu WK jest to stosunek rzeczywistej odległości dw 
przebytej przez statek po wodzie, do odległości  dL  wskazanej przez log. Zatem: 

  
L

w
d
dWK = , (9.16) 

  dw = dL · WK (9.17) 
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 Jeżeli  WK > 1,  to log wskazuje zaniżone wartości, natomiast przy WK < 1 log 
wskazuje wartości zawyżone. To samo odnosi się do prędkości  Vw  i  Vlog . 
Inną wielkością charakteryzującą dokładność wskazań prędkości i przebytej drogi 
przez log jest poprawka procentowa logu. 
 
 
Przykład: 

Log wykazał 75 Mm, zaś odległość rzeczywista na mapie wynosiła 70 Mm. Oblicz WK. 

WK = 70/75 = 0,93 

WK  można wyrazić jako poprawkę procentową  ∆ log  [%] : 

∆ log% = %100100% ⋅
−

=⋅
−

log

logw

log

logw

V

VV

d

dd
 

 
 
Obliczanie procentowych wartości współczynnika korekcyjnego logu 
 Do obliczania na linii pomiarowej WK współczynnika korekcyjnego dla dwóch 
przebiegów statku, każdego w przeciwnym kierunku, na mili pomiarowej potrzebne są 
dane dotyczące prędkości statku nad dnem. W takiej sytuacji można zastosować wzór: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
+

= 1100
21

21

vv
vv

WK dd     [%] (9.18) 

gdzie: 
 vd1  , vd2  –  prędkość nad dnem w obu kierunkach, 
 v1 , v2    –  prędkości odczytane ze wskazań logu. 
 
 
Przykład: 

Obliczyć  WK  dla danych:  t1 = 218 s,  t2 = 240 s,  zaś  V1 = 16 w (wg logu),  V2 = 14 w  (wg logu). 
Czasy przebiegu w obu kierunkach na mili pomiarowej wynoszą: 
–  prędkość nad dnem:  Vd1 = 3600/218 = 16,5 w 
–  prędkość nad dnem: Vd2 = 3600/240 = 15 w. 
 

Rozwiązanie: 

Stosując wzór (9.18 ) otrzymuje się: 

5%1)(1,051001
30

31,5
1001

1416
1516,5

100 +=−=−=−
+

+
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9.6. Określanie charakterystyk prędkościowych 
 
 
 Charakterystyki prędkościowe wykorzystywane są w żegludze oceanicznej 
do wyznaczania tras optymalnych. 
 Prędkość statku jest najważniejszym parametrem nawigacyjnym, nie tylko 
w czasie podróży, ale również w procesach planowania nawigacji. 
 Umiejętność predykcji prędkości statku w różnych fazach żeglugi i warunkach 
hydrometeorologicznych jest więc podstawą planowania optymalnej nawigacji statku. 
Prędkość statku jest funkcją obrotów śruby i czynników zewnętrznych. Prędkość 
ulega zmianom w czasie eksploatacji statku, nawet przy ustalonym, niezmiennym 
nastawieniu listwy paliwowej, z powodu zmiany oporów kadłuba. 
 Charakterystyka prędkościowa jest to funkcja opisująca prędkość statku 
w zależności od stanu i rodzaju zakłóceń działających na kadłub statku w ruchu. 
Może być wyrażona w postaci funkcji analitycznej lub w formie graficznej. 
 Głównymi przyczynami zmian prędkości, wynikającymi ze zmian oporów 
kadłuba statku, są: 
• pogorszenie gładkości kadłuba wywołane korozją i porastaniem; 
• zmienność warunków hydrometeorologicznych, np. parametrów falowania, prądów, 

wiatru itp.; 
• zmiany zanurzenia, przegłębienie, położenia środka ciężkości; 
• zmiany stosunku głębokości do zanurzenia, ograniczenia batymetryczne niektórych 

obszarów pływania, jak kanały, wąskie przejścia itp.; 
• holowanie dodatkowego obiektu pływającego; 
• zwroty wykonywane w czasie manewrowania statkiem. 
 Prędkość statku można obliczyć przy założeniu, że suma oporu statku w ruchu 
pozostaje w równowadze z uciągiem śruby okrętowej. 
Suma oporów kadłuba na fali wynosi: 

  Rc = Rs + Rw + RF + RD (9.19) 

gdzie: 
 Rc – opór całkowity działający na statek w ruchu, 
 Rs – opór na spokojnej wodzie w ruchu (opór holowania), 
 Rw – opór wiatru, 
 RF – opór fali, 
 RD – opory dodatkowe. 

 Statek jako system w ruchu można 
przedstawić w postaci czarnej skrzynki, 
gdzie na wejściu przyłożona jest moc 
napędu PE i/lub obroty silnika głównego, 
na wyjściu zaś aktualna wartość prędkości 
statku V (t). Ponadto na ten układ działają 
zakłócenia zewnętrzne Z (t), zmieniające 
opory kadłuba w ruchu (rys. 9.4). 

S  T  A  T  E  K

Z(t)

PE

(No)
V(t)

 
Rys. 9.4. Uproszczony model ruchu statku  [36] 
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 Przedstawione wyżej czynniki składowe, zakłócające ruch statku, zwane dalej 
zakłóceniem ruchu Z (t), zmieniają się w czasie rejsu w systemie ciągłym.                      
Stąd chwilowe wartości prędkości różnią się w czasie. 
 
 
 
9.7. Źródła zakłóceń ruchu statku 
 
 
 Uproszczony model ruchu statku można rozpatrywać w dwóch aspektach, jako: 
• opisujący ruch jednostki na wodzie spokojnej, 
• opisujący ruch jednostki na fali. 

 W tym miejscu omówiono tylko model opisujący ruch jednostki, czyli 
jej  charakterystykę prędkościową w warunkach ruchu statku przy zakłóceniach 
pochodzących od fal. 
 Zbudowanie modelu matematycznego opisującego prędkość statku w zmiennych 
warunkach hydrometeorologicznych, związane jest z określoną liczbą obserwacji 
ruchu statku z jego pokładu. 
 Chwilowa prędkość statku V (t) jest funkcją zakłóceń Z (t), przy stałej mocy 
silnika głównego, co można zapisać następująco: 

  V (t) = f [Z (t)] · Vo  (9.20) 

Główne źródła zakłócenia ruchu statku można wyrazić funkcją: 

  ( )THLDTFvkvqHFtZ fwwffff ,,,,,,,,,,)( λλ=  (9.21) 

gdzie: 
 Vo –  prędkość statku na spokojnej wodzie bez zakłóceń, 
 Hf , qf –  parametry fali jak wysokość i kąt natarcia fali na statek, 
 λf , vf –  długość i prędkość fali, 
 vw , kw –  prędkość i kąt kursowy wiatru, 
 F, T –  powierzchnia boczna nawiewu i zanurzenia statku, 
 λf   / L – stosunek długość fali do długości statku, 
 H/ T –  stosunek głębokości wody do zanurzenia statku, 
 D –  wyporność statku. 

 
 Wartość zakłóceń  Z (t) = f  zależy od wielu czynników, natomiast ich wielkość 
i rodzaj zależą od fazy żeglugi. I tak: 
• w żegludze oceanicznej największy wpływ ma falowanie, wiatr i prądy; 
• w żegludze przybrzeżnej – płytkowodzie, wiatr i prąd oraz ruch statków (stosunek 

głębokości do zanurzenia i ograniczeń obszaru pływania); 
• w rejonach arktycznych – grubość, zwartość i twardość lodów. 
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9.8. Wpływ falowania morza na prędkość statku 
 
 
 Prędkość statku na fali może być wyrażona jako funkcja parametrów falowania, 
czyli wysokości fali i kąta jej natarcia na statek, a więc kurs statku w stosunku 
do kierunku rozchodzenia się fal, przy stałej mocy napędu  PE (SG): 

  Vs = F (Hf , qf ) | PE = const. (9.22) 

gdzie  PE  określa moc SG. 

Ściślej można powiedzieć, że spadek prędkości statku w wyniku działania fali 
na kadłub zależy od parametrów falowania morskiego. W związku z tym: 

  Vs = Vo – ∆V (9.23) 

gdzie: 
 Vo   –  prędkość na spokojnej wodzie, 
 ∆V   –  spadek prędkości na fali. 

Spadek prędkości statku na fali wyraża się wzorem: 

  ∆V = aHf + bHf
2  +cHf 

 cos qf (9.24) 

Stąd prędkość statku na fali opisuje zależność: 

  Vs = Vo – (aHf + bHf
2  +cHf

 cos qf ) (9.25) 

gdzie: a, b, c – współczynniki zależne od kształtu kadłuba, jego zanurzenia i nośności. 

 Znane są różne formy analitycznego zapisu charakterystyk prędkościowych 
statku na fali. Przedstawiona wyżej metoda jest stosunkowo prosta. Na rysunku 9.5 
pokazano wykres prędkości statku w funkcji parametrów falowania, dla stałych kątów 
natarcia fali na statek:  qf – 00º,  90º,  180º. 
 

2 4 6 8 10 12

H  [m]

qF = 180

qF = 90

qF = 00

Vo

Vs  [w]

wysokość fali  
Rys. 9.5. Charakterystyka prędkości statku na fali 
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9.9. Wpływ płytkowodzia na prędkość statku [38] 
 
 
 Oznaki wejścia statku w rejon płytkowodzia są następujące: 
• wzrost oporów, 
• zwiększenie wysokości fali na dziobie (spiętrzenie wody), 
• utrudnienia w manewrowaniu statkiem (np. zwiększenie średnich cyrkulacji), 
• spadek prędkości przy nie zmienionej mocy SG, w wyniku zwiększonego oporu 

na płytkowodziu, 
• wydłużenie drogi hamowania statku, 
• wzrost średnicy cyrkulacji, 
• wzrost osiadania i przegłębienia dynamicznego, 
• zwiększenie kąta fal ukośnych za rufą. 

Spadek prędkości na płytkowodziu oblicza się według następujących wzorów: 

  Vp = Vs – ∆V       [w] (9.26) 

  ∆V = (∆Vp) · Vs   [w] (9.27) 

  ∆Vp = (36 – 9 H / T)    [%] 

dla  H / T = (1,5 – 3,0) 
gdzie: 
 Vp –  prędkość na płytkowodziu, 
 Vs –  prędkość na wodzie głębokiej i spokojnej, 
 ∆Vp –  spadek prędkości statku na płytkowodziu [%], 
 ∆V –  spadek prędkości statku na płytkowodziu  [w], 
 H –  głębokość akwenu [m], 
 T –  zanurzenie statku [m]. 
 
 

 
9.10. Wpływ zlodzenia powierzchni morza na prędkość statku 
 

 
 Głównymi czynnikami wpływającymi na prędkość statku w lodach jest grubość 
i  wiek lodu oraz jego zwartość. Budowane są charakterystyki prędkościowe statku 
w lodzie dla grubości lodu, przy różnych mocach pracy silnika głównego statku PE 
(rys. 9.6  i  9.7). 
 Dla każdego statku zbudowanego specjalnie do eksploatacji w lodach,                     
ze wzmocnieniem lodowym, wydawana jest dokumentacja obejmująca charakterystyki 
prędkościowe w funkcji grubości lodu, zwartości lodu lub przy danej mocy SG  [39]. 
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zwartość w skali
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d = 40
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d = 120
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dx = 240
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PE = 90%
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PE = 60%

Vs  [w]

[cm]  
Rys. 9.6. Charakterystyka prędkościowa statków 
w lodach dla różnych grubości lodu w funkcji 
zwartości lodu 

 Rys. 9.7. Charakterystyka prędkościowa statku  
w lodach dla różnych mocy SG w funkcji grubości 
lodu 

 
 Prędkość statku w warunkach lodowych rozpatruje się w aspekcie możliwości 
ruchu w ogóle. Określa się stan zlodzenia powierzchni, klasę lodową statku                   
(stan wytrzymałości poszycia kadłuba) oraz moc silnika głównego. Zapis o tym musi 
znajdować się w certyfikacie lodowym statku. Tak więc możliwość ruchu statku 
w lodach zależy od jego parametrów technicznych oraz warunków środowiskowych 
zlodzenia morza. Należy zatem zdefiniować możliwe charakterystyki prędkościowe 
statku w lodach. 
 Prędkość techniczną można porównać z prędkością eksploatacyjną statku Vac , 
która w lodach jest mniejsza od technicznej o około 15%. W niektórych warunkach 
lodowych prędkość ta będzie zależała od sytuacji lodowej i mocy SG, w innych, 
dodatkowo od wytrzymałości kadłuba. 
 Prędkość dopuszczalna Vad (admissible speed ) jest to prędkość uzyskiwana 
w warunkach, gdy statek porusza się zmiennymi kursami, w celu ominięcia dużych 
obszarów zlodzonych, kry i gór lodowych. 
 Prędkość osiągalna (attaintable speed) jest to prędkość, przy której statek 
utrzymuje zaplanowany kurs podczas płynięcia przez obszary lodów dryfujących. 
 Prędkość bezpieczna w lodach Vsafe (safe speed ) jest to prędkość statku 
poruszającego się wolno, forsującego obszary zwartej kry lodowej, bez narażenia 
kadłuba i systemów napędowo-sterowych. 
 

Obliczanie uślizgu śruby 

 Prędkością teoretyczną  Vt  określa się prędkość  jaką miałby statek, gdyby śruba 
obracała się w ośrodku własnym. 
 Prędkością rzeczywistą  V  nazywa się prędkość, jaką osiąga statek przy danych 
obrotach śruby podczas prób na mili pomiarowej. 
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 Uślizgiem śruby określa się różnicę między prędkością teoretyczną statku  Vt  dla 
określonej liczby obrotów śruby okrętowej, a prędkością rzeczywistą  V. 
 Prędkość teoretyczną oblicza się w następujący sposób: 

 1852
)60( ⋅⋅

=
hnVt     [w] (9.28) 

Prędkość rzeczywistą określa następujący wzór: 

 t
dV )60( ⋅

=       [w] (9.29) 

gdzie: 
 n  – ilość obrotów śruby na minutę, 
 h  – skok śruby [m], 
 d  – rzeczywista droga przebyta przez statek [Mm], 
 t  – czas przejścia odcinka drogi  d  przez statek [min]. 
 Typowy wykres prędkości statku w funkcji obrotów śruby okrętowej pokazano 
na rysunku 9.8. 
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Rys. 9.8. Wykres prędkości statku w funkcji obrotów śruby okrętowej 

 
 Uślizg śruby  p  zależy od obrotów śruby i rzeczywistej prędkości statku. 
Wzór na uślizg śruby, wyrażany zwykle w procentach, ma postać: 

  100)(
⋅

−
=

t

t
t V

VVp     [%] (9.30) 

lub 
  100)()( ⋅⋅−⋅= nhVnhp     [%] (9.31) 

 W sytuacji, gdy uślizg śruby wzrasta przekraczając 25%, należy zredukować 
obroty i prędkość ze względu na forsowanie silnika głównego (początek sztormo-
wania). 

Vs  [w] 
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 Prędkość statku wyraża się w metrach na minutę, dlatego konieczne jest 
przeliczenie jej z wartości wyrażonej w węzłach. 
Dla przypomnienia:  1 węzeł = 30,86 m/min, gdyż: 

  1 w = 86,30min60
m1852

godz1
Mm1

==  

 Po podstawieniu wartości ze wzorów (9.28) i (9.29) do wzoru (9.30), 
otrzymujemy następującą zależność na uślizg śruby: 
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Tabela 9.3. 

Droga przebyta w metrach na minutę 

                   min 

węzły 
1 2 3 4 5 10 20 30 

  5 
10 
15 
20 

154 
309 
463 
617 

    309 
    617 
    926 
  1235 

    463 
    926 
  1389 
  1852 

    617 
  1235 
  1852 
  2470 

    772 
  1543 
  2315 
  2470 

1543 
3087 
4630 
6173 

    3087 
        78 
    9260 
  12347 

  4630 
  9260 
13840 
18520 

 

Przykład: 

Statek przebył  10,6 Mm  w czasie  t = 49 minut,  skok śruby  h = 7 m  przy obrotach  70 obr/min. 
Obliczyć uślizg w procentach. 
 
Rozwiązanie: 

Wykorzystując wzór (9.31) mamy:  

 15,14
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10.  OCENA  GŁĘBOKOŚCI  WODY 
 
 
 
 
 
 
 „Nawigacja batymetryczna może być zdefiniowana jako dział nawigacji, 
w którym wykorzystywana jest topografia dna morskiego do określania pozycji przy 
pomocy danych pomiarów głębokości uzyskanych za pomocą echosond”. 
 
 
 
10.1. Znaczenie sondowania w nawigacji 
 
 

Najważniejszym parametrem nawigacyjnym, związanym z bezpieczną nawigacją 
morską, jest znajomość aktualnego i spodziewanego stanu wody w czasie żeglugi. 

Pomiary głębokości uzyskuje się za pomocą przyrządu o nazwie sonda, dlatego 
mierzenie głębokości wody nazywa się sondowaniem. 

Sondowanie jest konieczne w następujących sytuacjach: 
• przy podejściu do lądu, 
• w czasie żeglugi przy ograniczonej widzialności, 
• w czasie żeglugi na płytkowodziu i w rejonach o dużym zróżnicowaniu głębokości, 
• w czasie pływania w wąskich, ciasnych i ograniczonych obszarach (wejście -

wyjście z portu), 
• przed i w czasie manewrów kotwicznych, 
• w celu kontroli i utrzymania bezpiecznego zapasu wody pod stępką, 
• w innych sytuacjach nawigacyjnych, przy braku pewności co do dokładności 

pozycji statku. 

 Na wszystkich nowo wydawanych mapach, głębokości wyrażone są w systemie 
metrycznym. Miary angielskie, jak sążnie i stopy, przechodzą już do historii morskiej 
kartografii, chociaż nadal używane są sążniowe mapy morskie brytyjskie, USA 
i kanadyjskie. 

Linie jednakowych głębokości, jako oznaczenie graficzne głębokości na mapach 
morskich, noszą nazwę izobat. Istnieje pojęcie izobat bezpiecznych i niebezpiecznych, 
w zależności od zanurzenia statku i warunków żeglugi.  

W tabeli 10.1 pokazano przykład oznaczania głębokości w formie izobat 
na mapach Admiralicji Brytyjskiej. 

Na metrycznych mapach angielskich obowiązuje sposób oznaczania izobat linią 
ciągłą,  wszystkie  zaś  głębokości  poniżej  10 m  oznaczone  są  kolorem  niebieskim.  
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Tabela 10.1. 

Sposób oznaczania izobat na mapach Admiralicji Brytyjskiej (patrz rys. 10.1) 
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Na rysunku 10.1 pokazano duże gradienty spadku głębokości na podstawie wycinka 
mapy B.A. 4700. Na mapach posiadających starsze dane sondażowe może się zdarzyć, 
że wewnątrz 20-metrowych izobat znajdą się nie oznaczone mielizny. Również 
na głębokościach większych niż 20 m mogą znajdować się różne, nieoznaczone 
niebezpieczeństwa nawigacyjne. 
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Rys. 10.1. Fragment mapy B.A. nr 4700 z naniesionymi izobatami 

 
 Szczególną uwagę należy zwracać na głębokości oznaczone na mapach 
dotyczących tych rejonów świata, w których badania hydrograficzne nie były 
dokładnie i cyklicznie przeprowadzane. Na mapach Admiralicji Brytyjskiej w rejonach 
tych informacje o głębokościach podane są jako  Reported  lub  Doubtful. 
Głębokości te mogą różnić się nawet o 1 m lub więcej po miesiącu od daty 
sondowania. Rafy koralowe „rosną” 5-10 cm w ciągu roku, ruchome ławice zaś 
bardzo szybko zmieniają swoją pozycję. 
 Jakość i rodzaj podłoża na dnie morskim może różnić się od danych na mapach. 
Bardziej wiarygodne dane o dnie morskim można znaleźć w pobliżu kotwicowisk lub 
na samych kotwicowiskach. 
 Głębokości podane na mapach odnoszą się do zera mapy Chart Datum. 
Głębokości odczytane podczas sondowania mogą różnić się od rzeczywistych z dwóch 

powodów: 
1) cyklicznego  wahania  poziomu  wody  wywoła- 
 nego pływami, 
2) wahania  poziomu  wody  nie  związanego z pły- 
 wami,  ale  z  działaniem czynników hydromete- 
 orologicznych. 

Jak podaje podręcznik B.A. Mariners Handbook, 
NP 100: „... nie wykryte spłycenia mogą pochodzić 
z niewystarczającego zagęszczenia profili sonda-
żowych”. 
 Czynniki hydrometeorologiczne mają istotny 
wpływ na wahania poziomu wody, a tym samym 

LW

niewykryte
spłycenie

20.0 m

 
Rys. 10.2. Przykład nieoznaczonego 
spłycenia na mapie morskiej; nieodpo-
wiedniej gęstości sondowanie 
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na różnice w odczytywanych głębokościach podczas sondowania. Długotrwałe wiatry 
wiejące nad powierzchnią morza podnoszą poziom wody w kierunku ich działania, 
wyż natomiast wpływa na obniżenie się poziomu morza, a niż odwrotnie – na jego 
podnoszenie. 
Ponadto zmiana w ciśnieniu o 34 hPc może zmienić poziom morza o około 0,3 m, 
choć zmiany te dokonują się przy dłuższym czasie trwania zjawiska. 
Często zmiana poziomu morza dokonuje się pod wpływem zmian ciśnienia 
i jednocześnie silnych wiatrów. 
 Podniesienie poziomu morza nazywa się pozytywnym wezbraniem morza, 
natomiast obniżenie poziomu (ML) negatywnym wezbraniem. Zjawiska wezbrań 
mogą opóźniać pojawienie się niskich lub wysokich wód pływowych w określonych 
portach o kilka godzin (np. Lowestoft – o 3 godz. w roku 1989). 
 Znaczne sezonowe zmiany pogody, jakie mają miejsce w czasie monsunów, 
powodują także spore wahania poziomu wody. Mają one miejsce w czasie 
długotrwałych opadów śniegu lub deszczu, a są bardziej spotęgowane sezonowymi 
zmianami parametrów wiatrów i ciśnienia. 
Znaczne zmiany poziomu morza spowodowane mogą być sztormowymi wezbraniami, 
a w obszarach występowania cyklonów tropikalnych – ich działaniem. 
Ponadto wystąpić mogą lokalne, krótkotrwałe wezbrania poziomu wody, tak zwane 
sejsze, o wysokości od 0,1 do 1 m, trwające krótko – od paru minut do 2 godzin. 
 
 
 
10.2. Pomiary głębokości wody 
 
 

Dział nawigacji wykorzystujący pomiary głębokości wody nazywa się nawigacją 
batymetryczną. 

Najwcześniejsze metody nawigacji bazowały na batymetrii, kiedy to do son-
dowania głębokości na dziobie statku używano drewnianej tyczki lub sondy ręcznej, 
wyrzucanej przed dziób na kursie statku. 

Stara metoda sondowania głębokości ręczną sondą jest obecnie stosowana 
do  pomiaru głębokości przy nabrzeżu w porcie lub wtedy, gdy statek znajduje się 
na  mieliźnie. Tej metody nie należy zaniechać i zawsze mieć na mostku dobrze 
utrzymaną sondę ręczną, a z metody korzystać zawsze, gdy mamy wątpliwości 
co do danych sondażowych w porcie. 

Ręczna sonda składa się z ołowianego, wydłużonego do 30 cm ciężarka, o masie 
3-5 kg oraz liny o długości 50 m, odpowiednio wyskalowanej, do końca której 
przymocowany jest ciężarek. Pomiar sondą ręczną można wykonywać tylko w czasie 
postoju statku lub przy małych prędkościach (rzędu 3-4 węzłów). 

Istnieją dwie podstawowe metody pomiaru głębokości wody: 
• bezpośrednia – sondą ręczną (mechaniczną), 
• pośrednia – echosondą. 
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Przy znacznych prędkościach statku, na dużych głębokościach, należy stosować 
sondowanie za pomocą echosondy. Do pomiaru pośredniego, za pomocą echosond, 
wykorzystywane są fale akustyczne wysyłane z przetwornika, które po odbiciu od dna 
morskiego powracają do odbiornika. Zmierzony czas przebiegu impulsu, przy znanej 
prędkości rozchodzenia się fal akustycznych w wodzie, pozwala na ocenę głębokości 
wody między dnem statku i dnem morskim. 

Prędkość statku i głębokość nie ograniczają możliwości wykorzystania impulsów 
dźwiękowych w echosondzie do pomiaru głębokości wody. 

Echosonda może wykrywać przedmioty znajdujące się na dnie oraz między 
kadłubem statku i dnem morskim, jak ławice ryb lub inne przedmioty pływające. 

Echosondy dzielą się na [48]: 
• nawigacyjne, 
• oceanograficzne, 
• hydrograficzne, 
• połowowe (rybackie), 
• geodezyjne, 
• specjalne. 

Inny podział przebiega w zależności od ułożenia przetworników, stąd: 
• echosondy pionowe, 
• echosondy poziome (hydrolokatory) – sonary. 
 Dalszego podziału można dokonać ze względu na emisję fal i rodzaj pracy, jak: 
• system pracy ciągłej, 
• system pracy impulsowej. 
 
 
 
10.3. Zasada pracy echosondy 
 
 

Echosonda pracuje cyklicznie jako urządzenie mierzące czas przebiegu impulsów 
akustycznych w wodzie. 

Praca ciągła wymaga instalacji dwóch przetworników, pracująca zaś impulsowo 
może posiadać jeden przetwornik. 

Aktualna głębokość wody Ha jest sumą głębokości wody Ge , zmierzonej 
echosondą między dnem statku i morza, powiększonej o aktualne zanurzenie statku TX 
w miejscu umieszczenia przetworników impulsów. 

Głębokość zmierzona echosondą jest równa połowie drogi przebytej przez impuls 
akustyczny wysłany z nadajnika N i odebrany przez odbiornik O. 

Z geometrii rozstawień nadajnika i odbiornika w dnie statku wynika, że               
między nimi musi być zachowana odpowiednia odległość b , aby nie zakłócać 
sygnałów odbieranych. Jednak nawet dla dużych wartości b zachodzi możliwość 
powstawania błędu pomiaru na małych głębokościach wody, wynikającego z różnicy             
między  r  i  Ge . 
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gdzie: 
 C0 – prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie  [m/s], 
 t – czas przejścia impulsu akustycznego między wysłaniem a odbiorem sygnału  [s], 
 b – odległość rozmieszczenia przetworników w kadłubie, 
 Ha – aktualna głębokość wody  [m], 
 r – rzeczywista droga impulsu od przetwornika do dna, 
 Tx – aktualne zanurzenie kadłuba w miejscu instalacji przetworników (nadajnika 

i odbiornika), 
 Ge – odległość między dnem morza a dnem kadłuba statku. 

Bardzo uproszczony schemat przedstawiony na rysunku 10.3 pozwala zrozumieć 
istotę pomiaru głębokości echosondą, natomiast na rysunku 10.4 widoczne są dwa 
kanały – nadawczy i odbiorczy oraz układ rejestrujący 
wskazania pomiarów (6).  
Kanał nadawczy echosondy składa się z generatora 
impulsów (1), wytwarzającego drgania o częstotliwości 
ultradźwiękowej, które przechodzą do nadajnika (2)          
i przetwornika (7) zainstalowanego w kadłubie statku. 
Nadajnik połączony jest z przetwornikiem składającym 
się z blaszek ferromagnetycznych i uzwojeń. Pod 
wpływem drgań pola magnetycznego, rdzeń z metalu 
ferromagnetycznego, zwany również wibratorem 
magnetostrykcyjnym, wytwarza drgania. 

Przetworniki są tak skonstruowane, aby nawet 
przy małych prądach wytwarzały silne pole elektro-
magnetyczne. 

Częstotliwość drgań własnych przetwornika zależy 
od rodzaju materiału (zwykle niklu) oraz wymiarów geometrycznych. Podmagne-
sowane przetworniki posiadają stałe pole elektromagnetyczne, które pomaga zwiększyć 
moc impulsów nadajnika. Konstrukcja przetwornika umożliwia przetwarzanie energii 
elektrycznej na mechaniczną, w celu wysyłania w przestrzeń wodną impulsu 
akustycznego. 

Zamiast już mało stosowanych blaszek metalowych, w przetwornikach 
wykorzystywane są kryształy kwarcu, które posiadają również właściwości 
piezoelektryczne, tzn. pod wpływem przyłożonego do płytki potencjału elektrycznego 
kryształ ulega kurczeniu. Stosowane są też bardzo odporne mechanicznie kryształy 
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Rys. 10.3. Zasada pomiaru głębo-
kości Ge echosondą 
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syntetyczne z tytanu baru; są one tanie i powszechnie stosowane w przetwornikach 
echosond. 

Drgania wysyłane przez przetwornik nadajnika bezpośrednio w wodę, 
promieniują kierunkowo falę dźwiękową. 

Impulsy odbite od dna morskiego wracają w kierunku odbiornika (3), stamtąd 
sygnał elektryczny, po wzmocnieniu napięcia przez wzmacniacz impulsow (4), 
przechodzi do układu wskaźnika głębokości (6). W systemie wskaźnika głębokości 
znajduje się układ sterowania operacją impulsów (5). 
 

wskaźnik głębokości

system sterowania
impulsów

wzmacniacz impulsów generator impulsów

odbiornik nadajnik

kanał
odbiorczy

kanał
nadawczy

(6)

(5)

(4)

(1)

(3) (2)

NO b

D

+ –

płytka
ceramiczna

impulsy

(7) (7)

przetwornik (7)  
Rys. 10.4. Uproszczony schemat pracy echosondy 

 

Cykl nadawania i odbioru impulsów dźwiękowych w echosondzie 

Częstotliwość wysyłania impulsów związana jest z zakresem pracy echosondy, 
który można obliczyć według wzoru: 

  
i

0
f

Cr 2
)(

=    [m] (10.4) 

gdzie: 
 fi –  częstotliwość impulsu  [Hz], 

C0 –  prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie  (1500 m/s). 
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Prędkość dźwięku w wodzie można obliczyć według wzoru Del Grosso: 

 C0 = 1410 + (4,21 · t – 0,037 t2) + 1,10 S+ 0,018 Ge [m/s] (10.5) 

gdzie: 
 t –  temperatura wody  [ºC], 
 S –  zasolenie wody w promilach (P.A), 
 Ge –  głębokość wody morskiej mierzona echosondą  [m]. 

Jeżeli impuls jest wysyłany co jedną sekundę, to zakres pracy echosondy 
wyniesie 750 m, jeśli są nadawane 2 impulsy w ciągu sekundy, to zakres pracy 
wyniesie tylko 375 m. Z przeliczenia czasu na drogę sygnału akustycznego wynika, 
że zakres pracy echosondy zależy od częstotliwości emitowania impulsów. 

Ważnym elementem pracy echosondy jest zatem dyskretyzacja sygnałów, którą 
wyznacza się z zależności: 

 D = C0 · l   [m] (10.6) 

gdzie  l – długość impulsu w milisekundach. 

Dyskretyzację impulsu można zdefiniować jako zamianę sygnału analogowego 
(ciągłego) jego dyskretnym odpowiednikiem. 
 
 
Przykład: 

Obliczyć dyskretyzację impulsu dla  l1 = 0,5 milisekundy  i  l2 = 2,0 milisekundy. 
 

Rozwiązanie: 

Po podstawieniu danych do wzoru (10.6) mamy: 
 D1 = 1500 · 0.5 · 10-3 = 0,75 m 
 D2 = 1500 · 2 · 10-3 = 3 m. 
 

Odstęp między kolejnymi impulsami wysyłanymi przez przetwornik zależy 
od długości impulsu. 
Na rysunku 10.5 przedstawiono charakterystykę promieniowania przetwornika 
echosondy. 
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Rys. 10.5. Charakterystyka promieniowania przetwornika 
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Częstotliwość pracy zależy od rodzaju echosondy. Echosondy zainstalowane 
na dużych statkach pracują na częstotliwościach od 15 do 60 kHz. Małe jednostki 
posiadają echosondy pracujące w zakresach częstotliwości od 200 kHz do 400 kHz. 

Długość impulsu związana jest z mierzoną głębokością. Długość ta, wynosząca 
0,2 m/s, pozwala na pomiar głębokości do 50 m. Z kolei zmiana długości impulsu do 
1,0 m/s, pozwala mierzyć głębokość do 1000 metrów. 

Częstotliwość impulsu ma wpływ na zakres pomiaru głębokości. Można ją 
obliczyć z zależności: 

  
e

0
i G

Cf 2=     [Hz] (10.7) 

gdzie: 
 fi –  częstotliwość impulsu echosondy  [Hz], 
 C0 –  prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie  [m/s], 
 Ge –  głębokość mierzona  [m]. 

Dla zmierzenia głębokości 1000 m, częstotliwość impulsu wyniesie 0,75 Hz. 
W tabeli 10.2 pokazane są typowe czasy trwania impulsów w echosondzie dla różnych 
zasięgów. 
 

Tabela 10.2. 

Porównanie długości impulsów i zasięgów pracy echosondy 

Zakres pomiaru 
głębokości 

[m] 

Krótkie impulsy Długie impulsy Repetycja impulsów 

                 180 
              1 100 
            11 000 

         0,33 m/s 
         2,46 m/s 
       20,00 m/s 

               – 
          26,67 m/s 
        160,00 m/s 

        120/min 
         20/min 
           2/min 

 
 
 
10.4. Układy wskazań pomiarów głębokości 
 
 

Podstawą działania układu wskaźnika echosondy jest praca silnika elektrycznego, 
obracającego się z założoną, stałą prędkością obrotową. Stała prędkość silnika 
napędza wałek przesuwający papier rejestrujący głębokości. Podobnie pracuje 
wyświetlacz głębokości. 

Optyczne wskaźniki cyfrowe pracują w oparciu o  założenie, że silnik obracający 
tarczę porusza się ze stałą prędkością, proporcjonalną do prędkości rozchodzenia się 
dźwięku w wodzie. Wynika z tego fakt, że w czasie między wysyłaniem impulsu 
z przetwornika do powrotu odbitego impulsu od dna, tarcza wskaźnika świetlnego 
obróci się o kąt proporcjonalny do głębokości. Sygnał świetlny pojawi się 
w momencie pokazania na skali 0 oraz, po powrocie – na skali głębokości. (rys. 10.6). 
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Rys. 10.6. Optyczny wskaźnik głębokości [72] 
 

Echosonda pracująca ze wskaźnikiem graficznym głębokości posiada układ 
nadawczy impulsu, sterowany za pomocą krzywki i styku. Obracający się wałek 
przesuwa papier rejestrujący profil głębokości dna, na którym wypalany jest również 
ślad zerowy momentu wysyłania impulsu. W tym momencie następuje zwarcie styku, 
a po powrocie impulsu od dna zachodzi drugi kontakt, zostawiający ślad na papierze 
(rys. 10.7).  

W chwili, gdy magnes znajduje się na pasku wodzącym zetknie się z czujnikiem, 
następuje zwarcie, w wyniku którego zostaje wysyłany impuls, a na papierze pojawi 
się ślad zerowy. Odebrane echo akustyczne przechodzi, po wzmocnieniu, na płytkę 
kontaktową i za pośrednictwem zbieraka podawane jest na pisak, który wypala punkt 
na papierze odpowiadający głębokości. Prędkość przesuwania zbieraka i pisaka jest 
proporcjonalna do głębokości zmierzonej. 
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Rys. 10.7. Układ graficznego zapisu odczytów głębokości wody w echosondzie 
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Obecnie produkowane są również echosondy posiadające wskaźniki cyfrowe 
optyczne (świetlne) i graficzne. Taki przykład pokazano na rysunku 10.8. 
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Rys. 10.8. Echosonda ze wskaźnikiem świetlnym i graficznym 

 
 
10.5. Redukcja wskazań echosondy 
 

Pomiar głębokości echosondą zwykle rozumiany jest jako pomiar odległości 
od dna morskiego do nadajnika umieszczonego w dnie poszycia statku. Oznacza to, 

że  należy znać układ rozmieszczenia 
przetworników. Na rysunku 10.9 po-
kazano różne sposoby rozmieszczania 
przetworników na dużych jednostkach. 

Rozmieszczone przetworniki na 
dziobie i rufie mogą być przełączane,             
w celu uzyskania głębokości pod dnem,        
w częściach dziobowej i rufowej lub          
na śródokręciu. 
 Przed porównaniem głębokości na 
mapie z odczytaną głębokością z echo-
sondy, należy dokonać wielu obliczeń 
(patrz rys. 10.10). 

 wariant 1
 wariant 2

do wskaźnika echosondy

 
Rys. 10.9. Miejsce rozmieszczenia przetworników 
echosondy w kadłubie statku [70] 
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 Obliczanie aktualnej głębokości na mapie, po uprzednim dokonaniu pomiaru 
echosondą, przeprowadza się według wzoru: 

H0 = Ge + Tx – hp 

gdzie: 
 Ge – odczyt echosondy, 
 Tx – zanurzenie w miejscu przetwornika, 
 hp – wysokość pływu, 
 H0 –głębokość na mapie. 
 
Odwrotne działanie pozwoli nawigatorowi 
przewidzieć wartość odczytu sondy 
dla znanej głębokości na mapie, stanu pływu 
i zanurzenia. 

Wartość odczytu zanurzenia na sondzie 
oblicza się wzorem: 

Ge = H0 + hp – Tx 

Dla danych  H0 = 20 m,  hp = 3,0  oraz  Tx = 15 m  otrzymujemy: 

  Ge = 23 – 15 = 8 m 

 W praktyce pomiar głębokości wskazywany na echosondzie poprawiany jest 
o wartość zanurzenia. 
 
 
 
10.6. Wpływ głębokości i rodzaju dna na dokładność 
pomiaru echosondą 
 
 

Pomiar echosondą opiera się na założeniu, że prędkość dźwięku w wodzie jest 
stała i wynosi 1500 m/s. W rzeczywistości prędkość rozchodzenia się dźwięku 
w wodzie różni się w zależności od głębokości i zmiany prędkości dźwięku w wodzie, 
w funkcji głębokości w metrach (rys. 10.11). 

Szybkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie na różnych głębokościach jest 
różna, stąd błędy pomiaru. Błąd pomiaru czasu rozchodzenia się dźwięku w wodzie, 
rzędu 0,001 s, daje błąd głębokości wynoszący około 0,75 m. 

Wartość zasolenia i temperatury wody morskiej mają również wpływ na         
prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie. (patrz rys. 10.12). Rozchodzenie się               
impulsu dźwiękowego w wodzie o temperaturze 15ºC wynosi 1505 m/s – przy                  
normalnym zasoleniu, tj. 1035 promili i wzrasta wraz ze wzrostem zasolenia,               
przy stałej temperaturze. 

Tx
wysokość
pływu (hp)

Px

Nw
H0

Ge

 
 

Rys. 10.10. Ilustracja redukcji echosondy 
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Rys. 10.11. Zmiana prędkości dźwięku w wodzie w funkcji głębokości wody [72] 
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Rys 10.12. Krzywe zależności prędkości fali akustycznej w wodzie morskiej od temperatury i zasolenia [48] 
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 Zmiana zasolenia w różnych warstwach wody (na różnych głębokościach) 
powoduje nie tylko zmianę prędkości rozchodzenia się dźwięku, lecz także refrakcję 
i rozproszenie dźwięku (rys. 10.13  i  10.14). 
 

12°–25°

A B

C

D

E

N

zmiana zasolenia
i temperatury wody

 
Rys. 10.13. Zmiana mocy odbitych impul-
sów od kierunków NC i NE 

 

A

C

N

B

D

zmiana prędkości
i kierunku rozchodzenia się
fali dźwiękowej w wodzie

 
 

Rys. 10.14. Zmiana kierunku i moc odbicia fali dźwiękowej 
na skutek refrakcji i rozproszenia w różnych warstwach
głębokości A-B i dna 

 
Specyfika pracy echosondy na wodach płytkich wymaga znajomości pewnych 

zasad technicznych dotyczących rozmieszczenia przetworników w kadłubie, gdzie 
spodziewać się można pewnych ograniczeń w pracy echosondy, spowodowanych: 
• błędem pomiaru w wyniku znacznej wartości b (rys. 10.16), 
• błędem kilkakrotnego odbicia echa  (rys. 10.16). 

Dokładna wartość odczytanej głębokości na wodach płytkich wynosi: 
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Jeżeli b < 1 m, to błędy pomiaru 
głębokości echosondą można 
pominąć. 

Podwojone lub wielokrotnie 
odbite echa można ograniczyć, 
zmniejszając do minimum moc 
impulsów. Na rysunku 10.15 
pokazano echogram sondowania 
echosondą na małych głębo-
kościach, gdzie wyraźnie widać 
dwie niezależne drogi impulsów 
odbitych od dna na płytko-
wodziu. 
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20

właściwa głębokość

echo wtórne
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Rys. 10.15. Echogram sondowania na płytkowodziu 
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 Droga T2 jest dłuższa od drogi T1 , dlatego powstają podwójne echa, jak                     
na echogramie przedstawionym na rysunku 10.16. 
 
 

Gm

P0PN

 

T1 T2

PN P0

 
0 T0 T2

echogram  
Rys. 10.16. Przykład powstawania ech wtórnych w echosondzie pracującej przy dużym wzmocnieniu
impulsów na wodach płytkich 
 

Rodzaj konfiguracji dna oraz rodzaj podłoża mają wpływ na dokładność sondaży 
echosondą. Przy dużym gradiencie głębokości na stoku, pomiary będą niedokładne, 
gdyż impuls powróci wcześniej po odbiciu od płytszej części spadu. Taką sytuację 
pokazano na rysunkach 10.17 i 10.18. W obu przypadkach droga NA jest najkrótsza 
między nadajnikiem a dnem morskim. Jeżeli kąt γ  (rys. 10.18) jest mniejszy od 10º, 

to błąd głębokości  ∆Gm  można pominąć. 
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Rys. 10.17. Błędy odczytu głębokości spowodo-
wane dużym gradientem głębokości 

 Rys. 10.18. Wartość błędu pomiaru głębokości
w zależności od spadku głębokości (kąta γ) 
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W czasie pływania statku nad dennym rowem mogą zachodzić błędy sondowania, 
gdyż drogi  NC  i  NB  są krótsze niż droga  NA.  Dlatego też dla krótszych odległości 
mierzonych będą występowały silne odbicia. 
 

LW

N

C

A

B

 
Rys. 10.19. Przypadek błędów sondowania echosondą, spowodowany różnicą drogi impulsów w czasie 
pływania nad rowem 
 
 
 
10.7. Czynniki wpływające na dokładność mierzenia 
głębokości echosondą 
 
 
10.7.1. Błędy wskazań głębokości sondą w zależności 
od warunków propagacji dźwięku w wodzie 
 

Wartość pomiarów głębokości echosondą uwarunkowana jest między innymi 
takimi zjawiskami fizycznymi, jak: 
• wpływem tłumienia sygnału dźwiękowego w wodzie na moc transmisji; w wodzie 

morskiej moc sygnału odbitego od dna zależy od: zasolenia, temperatury, 
głębokości oraz kształtu powierzchni i rodzaju podłoża; 

• wartością zasolenia wody morskiej; ten czynnik, zmieniający się w zależności 
od głębokości morza, wpływa na prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie, 
jak również ma wpływ na tłumienie dźwięku; 

• zmianami prędkości dźwięku w wodzie morskiej; dźwięk w słonej wodzie 
rozchodzi się z prędkością C0 = 1505 m/s, przy temperaturze 15ºC i ciśnieniu 
normalnym, natomiast większość echosond ustawionych jest w reżimie pracy przy 
prędkości dźwięku 1500 m/s, co powoduje powstawanie błędu pomiaru. 

Efekty zmian dokładności pomiaru głębokości wynikają z różnic temperatury 
wody, różnej od 13ºC oraz zasolenia wody morskiej różnego od 35 promili (rys. 10.20 
i  10.21). 
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W tablicach nawigacyjnych są podane poprawki wskazań echosondy 
na  zasolenie wody i jej temperaturę. Można je także obliczyć, korzystając 
z umieszczonego tam wzoru. 
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Rys. 10.20. Błędy wskazań głębokości wody w za-
leżności od różnicy temperatury wody morskiej [5] 

 Rys. 10.21. Błędy wskazań głębokości wody w wy-
niku różnicy zasolenia wody morskiej [5] 

 
 Ponadto do zjawisk fizycznych, wpływających na błędy wskazań echosondy, 
należy zaliczyć: 
• zmienne właściwości podłoża odbijającego impulsy od dna; ilość energii odbitej 

od dna morskiego zależy od rodzaju podłoża i kształtów profilu dna; 
• wartość kąta padania wiązki transmitowanej energii dźwiękowej; ilość energii 

odbitej zależy od kąta padania impulsu dźwiękowego – im kąt jest bliższy 90º, 
tym więcej energii odbitej wraca do odbiornika; 

• szumy i zakłócenia powstające w przetwornikach; rozmieszczenie i rodzaj 
konstrukcji przetworników może mieć znaczenie przy tworzeniu szumów własnych, 
co może powodować zmniejszenie efektywności odbiorczej echosondy; 

• fałszywe echa; 
• denne fale piaskowe (sandwaves). 

 Przyczyny powstawania fałszywych ech są różne. Powodują je między innymi 
ławice ryb, warstwy wody, w których sygnał dźwiękowy zmienia prędkość (warstwy 
planktonu na głębokości 200-450 m), morskie wodorosty znajdujące się na trasie 
impulsu, turbulencje wodne, niewłaściwe zestrojenie echosondy; 

 Fałszywe echa mogą powstawać w wyniku niewłaściwego ustawienia mocy 
sygnału echosondy. Powstaje ona również wtedy, gdy powracający impuls odbity 
nie został odebrany, a już następny został wysłany. Jeżeli skala echosondy odpowiada 
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300 m dla pełnego cyklu, a odczytana głębokość dotyczy 10 m, to na sondzie może 
być odczyt: 10, 310, 610 m. 
 Podwójne echa mogą pokazywać podwójną głębokość, jak 20 m i 40 m, 
po  odbiciu się od powierzchni i znowu od dna. Wtórne echa są słabsze 
od  prawdziwego, a po zmniejszeniu mocy (natężenia) sygnału, wtórne echo jeszcze 
bardziej osłabnie. Wielokrotne echa powstają przy sondowaniu na dużych 
głębokościach (kilkaset metrów). Sygnał odbija się wtedy wielokrotnie od 
powierzchni dna morza. W takiej sytuacji zmniejszenie mocy sygnału wygasza 
niepożądane echa. 
 Denne fale piaskowe (sandwaves), to zjawisko powstające w rejonach silnych 
prądów pływowych lub wzburzonego morza. Siły tam powstające powodują 
przesuwanie się runa (piasków). Zjawisko dotyczy zmiany głębokości w rejonach 
piasków lub żwirów dennych. Pola zmian batymetrii pod wpływem fal piaskowych 
znajdują się w południowej części Morza Północnego, Cieśninie Dover, ujścia 
Tamizy, w cieśninie Malakka, cieśninach Singapurskiej i Torresa, na wodach Japonii 
i w Zatoce Perskiej. Na tych obszarach występują na ogół znaczne różnice głębokości 
w  stosunku do danych na mapach. Echogramy mogą wykazać kształt tych 
pofalowanych rejonów. Amplitudy fal piaskowych mogą wynosić od kilku 
do  kilkunastu metrów, a ich i długość waha się od stu do kilkuset metrów. W tych 
obszarach należy nawigować ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza przy małych 
zapasach wody pod stępką. 
 
 

10.7.2. Interpretacja echogramów 
 
 Podstawą uzyskania wiarygodnych informacji z echosondy jest prowadzenie 
ciągłej obserwacji pracy sondy. Stała obserwacja echogramu pozwala na rozróżnienie 
ech prawdziwych i fałszywych. Niżej podano ogólne uwagi dotyczące interpretacji 
wskazań echosondy. 
1. Znaczniki zerowe głębokości, pokazywane w odstępach co kilka sekund, mogą być 

linią ciągłą. 
2. Skala głębokości na echogramie zależy od prędkości przesuwu. 
3. Występujące w wodzie bańki powietrza (od śrub, steru itp.) powodują wibrację 

dźwięku, szczególnie gdy statek pracuje śrubą wstecz. Takie fałszywe echa widać 
w pobliżu linii zerowej. 

4. Na płytkowodziu powstają zjawiska odbić (rys. 10.15 i 10.16), które powodują 
występowanie kilku linii głębokości. 

5. Rodzaj podłoża na dnie morskim ma decydujące znaczenie w zapisie głębokości 
na echogramach. 

6. Dno skaliste, równe, może dawać ostre echo oraz echo wtórne. 
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  7. Dno muliste wytwarza słabe i mało czytelne echa. 
  8. Porównując moc odbicia ech można zauważyć, że jeśli przyjmuje się dla echa 

skalnego wartość 1, to piasek daje wynik 0,03-0,01, natomiast moc odbicia 
od mułu wynosi zaledwie 0,001. 

  9. Szczeliny i rowy skalne wypełnione mułem dają osobne, słabe echa, wyraźnie 
niższe od dna skalnego. 

10. Na spadzistym, pochyłym dnie, pierwsze echo powraca od punktu A i jest 
najsilniejsze, następne echa – od  B  i  C (rys. 10.17 i 10.18). Linie odbicia ech 
będą szerokie, niewyraźne i nie pokażą rzeczywistej głębokości. 

11. Sondaż głębokości na statku płynącym wzdłuż szczeliny lub rowu będzie również 
słaby i niedokładny. 

12. Kołysanie statku, w tym silne nurzanie (kiwanie), może spowodować, że linia 
sondażu na echogramie będzie miała kształt pofałdowany i zbliżony do para-
metrów falowania morza. 

 W praktyce zwykła echosonda nawigacyjna zawodzi, gdy pod stępką jest mniej 
niż dwa metry wody. Taka sytuacja występuje w wielu portach o ograniczonych 
głębokościach dla statków dużych. 
 
 
10.7.3. Błędy oceny pomiaru głębokości echosondą 
 
 Do błędów pomiaru głębokości typu systematycznego, wynikających z błędnych 
określeń odległości od dna, należą błędy spowodowane następującymi czynnikami: 
• bocznymi przechyłami statku na fali, 
• nurzaniem, myszkowaniem kadłuba na fali, 
• refrakcją impulsu dźwiękowego w różnych warstwach wodnych, 
• zmianami zanurzenia spowodowanymi osiadaniem i przegłębieniem w czasie ruchu 

statku (zanurzenie dynamiczne), 
• zmianami poziomu wody, 
• błędną pozycją statku. 
Poza wymienionymi błędami należy uwzględnić dodatkowo błędy przypadkowe. 

 Reasumując podane w niniejszej części wiadomości można stwierdzić, że istnieje 
wiele czynników mających wpływ na błędy pomiaru głębokości echosondą. Poniżej 
podano, dla przypomnienia, najistotniejsze elementy wpływające na dokładność oceny 
głębokości mierzonej echosondą. 
1. Czynnik mocy transmisji zależy od częstotliwości transmisji, temperatury, 

zasolenia wody oraz kształtu powierzchni dna i jego podłoża. 
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2. Wartość zasolenia wody morskiej jest czynnikiem zmiennym, który dotyczy 
zarówno prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie jak i jego tłumienia. 

3. Zmienna prędkość dźwięku w wodzie słonej wynika z faktu, że dźwięk w wodzie 
słonej rozchodzi się z prędkością C0 = 1505 m/s, przy 15ºC i ciśnieniu 1013 hPc. 
Powstające w sondowaniu błędy biorą się stąd, że większość echosond ustawionych 
jest do pracy przy C0 = 1500 m/s. 

4. Zmienne właściwości odbijające powierzchni dna morskiego; ilość energii odbitej 
od dna morskiego zmienia się, w zależności od jego rodzaju i kształtu. 

5. Wartość kąta padania wiązki transmitowanej energii dźwiękowej – im kąt padania 
wiązki na podłoże jest bliższy 90º, tym więcej energii jest odbijana od dna. 

6. Szumy i zakłócenia powstające w przetwornikach; jeżeli przetwornik produkuje 
znaczne szumy własne, to może być to powodem zagłuszania słabego sygnału 
powrotnego, odbitego od dna. 
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Rys. 10.22. Poziomy wody w rejonach pływów  T + Ge = H0 + hLW + ∆h 

 
 
 Jak wcześniej wspomniano, niezależnie od wyposażenia statków w echosondy, 
na każdym statku powinna znajdować się sonda ręczna – najbardziej niezawodny 
system pomiarów głębokości w portach i na małych głębokościach. Na rysunku 10.23 
pokazano sposób oznakowania głębokości kolorowymi szmatkami oraz wycinki 
wykonane ze skórki z dziurkami. W dnie ciężarka ołowianego o masie od 3               
do 5 kg znajduje się specjalne wgłębienie do wypełnienia łojem, w celu uzyskania            
próbki dna. 
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Rys. 10.23. Sonda ręczna 

 
 

 



 

 

11.  METODY  OBLICZANIA  PARAMETRÓW 
DROGI  STATKU 

 
 
 
 
 
 

W nawigacji morskiej stosowane są trzy sposoby obliczania parametrów drogi 
statku pod względem geometrycznym: 
1) droga po loksodromie, 
2) droga po ortodromie, 
3) żegluga mieszana. 
Rozwiązania dotyczą obliczania parametrów tych dróg i obejmują: 
• obliczanie odległości od pozycji geograficznej A do B; 
• obliczanie kierunków drogi w różnych jej punktach; 
• maksymalne szerokości geograficzne na wyznaczonej drodze; 
• współrzędne pozycji w wybranych punktach drogi. 

Stosowane są różne metody analitycznego i graficznego rozwiązywania 
parametrów drogi statku, z wykorzystaniem loksodromy i ortodromy. W celu 
zwiększenia poglądowości, na rysunku 11.1 pokazano graficzny zestaw metod 
rozwiązywania parametrów drogi statku. 
 

RODZAJE  DRÓG  STATKU

DROGA
PO  LOKSODROMIE

DROGA
PO  ORTODROMIE

Metody analityczne

Rozwiązanie
trójkąta

sferycznego
dla dowolnych

pozycji.
Metoda

wierzchołkowa
i równikowa

Metody graficzne
na mapach

gnomonicznych
Szczególne sytuacje

pływania
ϕA = ϕB = 0  lub  λA =λB

Metody analityczne
Metody

graficzne
na mapie

Metoda
trójkąta

drogowego

Metoda trójkąta
Merkatora

powiększonej
szerokości

Metoda
szerokości
średniej

Pływanie
po równoleżniku lub

południku

ŻEGLUGA
MIESZANA

 
Rys. 11.1. Ogólny schemat dotyczący rozwiązywania problemów określania parametrów drogi statku 

w żegludze morskiej (wg autora) 
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11.1. Droga po loksodromie 
 
 
 Po odwzorowaniu na mapę trójkąta loksodromicznego uzyskuje się trójkąt 
Merkatora – ABC (rys. 11.3). Ponieważ mapa Merkatora jest wiernokątna, wymieniony 
wyżej trójkąt pozwala na obliczanie kierunku drogi KD (α). 

 Trójkąt ten powstaje w wyniku połączenia 
loksodromą punktów wyjścia A i przeznaczenia 
B. Elementami trójkąta loksodromicznego są: 
różnica szerokości ∆ϕ = ϕΒ − ϕΑ ,  zboczenie 
nawigacyjne a = ∆λ · cosϕ śr , odległość lokso-
dromiczna  d  oraz kierunek drogi KD.  
 Uwzględniając właściwości odwzorowania 
Merkatora, rozwiązanie trójkąta pozwala na 
obliczenie kąta drogi KD (α ) i odległości dl , 
przy zadanych: A (ϕΑ , λΑ )  i  B (ϕΒ , λΒ )  lub 
przy  A (ϕΑ , λΑ ),  KD  i  dl . 
 Trójkąt drogowy jest to trójkąt płaski 
AB1C1 (umownie przyjęty dla ułatwienia 
obliczeń) o takich samych elementach co 

trójkąt loksodromiczny. Zachodzą tu jednak ograniczenia, co do wartości jego 
elementów, żeby założenie o płaskości trójkąta było spełnione. 
 W trójkącie drogowym zakłada się ograniczenie długości loksodromy dlok               
(dlok ≤ 600 Mm). Wynika ono z faktu, iż trójkąt ten, przy dlok > 600 Mm oraz ∆ϕ > 5º, 
nie może być rozpatrywany jako trójkąt płaski. Jego rozwiązanie wnosi dodatkowe 
błędy. 

trójkąt Merkatora

C B

B1

C1

KD

A

trójkąt drogowy (nawigacyjny)

VA

∆V

VB

a

∆λ

∆ϕ
dl

 
Rys. 11.3. Porównanie trójkątów: Merkatora i drogowego 

aśr

BC
a

d
KD

A

∆ ϕ

ϕA

ϕśr

ϕB

 
Rys. 11.2. Trójkąt loksodromiczny na kuli 
ziemskiej 
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Podstawowe zależności w trójkącie drogowym 

 Przy obliczaniu długości drogi  dl  z trójkąta ABC (rys. 11.3) wynikają następujące 
zależności: 

 KDd
a

l
sin=  

 KD
adl sin=  (11.1) 

 KDdl
cos=

ϕ∆  

 KDdl cos
ϕ∆

=  (11.2) 

 ϕ∆
aKD =tg  (11.3) 

 ϕ∆
ϕλ∆ śrKD costg =  (11.4) 

 śrśra ϕλ∆ cos⋅=  (11.5) 

 śra ϕλ∆ sec⋅=  (11.6) 
 
Podstawowe zależności w trójkącie Merkatora 

 Podstawowy wzór do określania kąta kierunku drogi można obliczyć na 
podstawie danych z trójkąta Merkatora ABC (rys. 11.4). 

 Kierunek drogi KD oblicza się w nastę-
pujący sposób: 

                      ∆λ = ∆V · tgKD                 (11.7) 

Stąd: 

                         VKD ∆
λ∆

=tg                   (11.8) 

gdzie: 
 ∆λ = λB – λA , 
 ∆V = VB – VA , 
 VB – określa się z tablic nawigacyjnych 

dla ϕB , 
 VA – określa się z tablic nawigacyjnych 

dla ϕA . 

KD

C B∆λ
λA

ϕB

VB

∆V

VA
równik

λB

ϕA

A

 

Rys. 11.4. Trójkąt Merkatora 
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Pojęcia średniej szerokości i środkowej szerokości 

Obliczanie średniej szerokości ϕśr  (mean latitude) 
 Średnia arytmetyczna szerokość punktów wyjścia ϕA i przybycia ϕB jest wartością 
średniej szerokości ϕśr . Obliczanie długości drogi loksodromicznej między pozycjami 
A i B wymaga znajomości wzorów do obliczania wartości średniej szerokości. 

Średnia szerokość wynosi: 

             2
)( BA

śr
ϕϕϕ +

=    [º]            (11.9) 

        )( AB ϕϕϕ∆ −=     [º]           (11.10) 

        ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= 2

ϕ∆ϕϕ Aśr   [º]           (11.11) 

        ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= 2

ϕ∆ϕϕ Bśr
  [º]           (11.12) 

        2
21 aaaM

+
=   [Mm]           (11.13) 

Wartość ∆λ jest wyrażona w minutach. 
 
 
 
Obliczanie środkowej szerokości  ϕM  (UV) (middle latitude) 

 MMa ϕλ∆ cos⋅=  (11.14) 

Na mapie Merkatora związek ten jest następujący [1]: 

  MV ϕϕ∆∆ sec⋅=  (11.15) 

  ∫=−
B

A

dAB

ϕ

ϕ

ϕϕλλ sec  (11.16) 

 Do obliczenia szerokości środkowej za pomocą tablic nawigacyjnych potrzebne 
są następujące dane: szerokość punktu wyjścia ϕA oraz punktu przybycia ϕB . 
W tablicach nawigacyjnych należy znaleźć poprawkę na redukcję szerokości r 
(reduction of latitude), obliczaną według przedstawionego w tablicach wzoru 1.11: 

C
a2

B

U VPP aM

KD

A

∆λ

a1

ϕM

ϕśr

ϕA

 
Rys. 11.5. Środkowa i średnia szerokość w trójkącie 
loksodromicznym 
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  ϕA ϕB 

  + + 
 popr.  r  = (–) r = (–) 
  ϕA′ ϕB′ 
     
gdzie: 
 ϕA′, ϕB′ –  szerokości zredukowane, 
 r –  poprawka z tablic (wg wzoru 1.11). 
 

Różnica szerokości poprawionych o poprawkę  r  wynosi: 

∆ϕ′ = ϕB′ – ϕA′ 

Zatem średnia szerokość poprawiona uzyskuje wartość: 

 2
ϕ∆ϕϕ

′
+′=′ Aśr  

W celu otrzymania szerokości środkowej, należy uwzględnić dodatkową poprawkę 
(Tablice Inmana) stąd: 

 )(PPśrM +′= ϕϕ  

Zastosowanie środkowej szerokości  ϕM  do obliczeń  KD ,  d  i  a  daje dokładne 
wyniki. W wielu tablicach i podręcznikach średnia szerokość utożsamiana jest 
z szerokością środkową. 
 
 

11.1.1. Wykorzystanie zależności w trójkątach loksodromicznym 
i Merkatora do analitycznego rozwiązania zadań nawigacyjnych 

 

 W procesie nawigacji występują dwa zagadnienia związane z rozwiązywaniem 
trójkątów drogowych i Merkatora: 
1) dla danych kierunków drogi KD i przebytej odległości dlok z pozycji wyjściowej               

A (ϕA , λA), należy znaleźć współrzędne pozycji B (ϕB , λB) punktu końcowego; 
2) dane są pozycje punktu wyjścia A (ϕA , λA) i pozycja punktu przybycia B (ϕB , λB) – 

należy obliczyć kierunek drogi i odległość między punktami A  i  B. 

W wielu publikacjach określa się to jako dwa problemy loksodromy do rozwiązania. 
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W każdym przypadku rozwiązanie graficzne tych zagadnień jest bardzo proste, 
natomiast rozwiązanie analityczne wiąże się z dużą czasochłonnością. 

 

KD

N

d [Mm]

B (?)

∆λ = ?

∆ϕ = ?

A

Dane:
     A

 
(ϕA 

, λA)
     KD, d

Poszukiwane:
     ϕB  = ϕA  + ∆ϕ
     λB = λA + ∆λ

 
Rys. 11.6. Pierwszy problem rozwiązania drogi po loksodromie 

 
 

N

A (ϕA , λA)

B (ϕB , λB)

d = ?
KD = ?

Dane:
     A (ϕA , λA)
     B (ϕB , λB)

Poszukiwane:
     KD, d

 
Rys. 11.7. Drugi problem rozwiązania drogi po loksodromie 

 

 Pierwszy problem żeglugi po loksodromie wykorzystywany jest do zliczania 
drogi statku płynącego różnymi, zmiennymi kursami, drugi zaś – do obliczania 
kierunku drogi po loksodromie oraz odległości między punktami  A  i  B. 
 
 
11.1.2. Algorytmy obliczania elementów żeglugi 
po loksodromie 
 
 Algorytmy obliczania elementów żeglugi po loksodromie przedstawiono              
w formie przykładów. Również w tej formie przedstawiono algorytm obliczania 
przyrostów szerokości i długości  ∆ϕ  i  ∆λ  za pomocą średniej szerokości. 
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Przykład: 
Dane są elementy: pozycja wyjściowa A (ϕA, λA), kierunek drogi oraz przebyta odległość (KD, dlok ). 
Obliczyć: pozycję punktu przybycia B (ϕB 

,  λB),  czyli  ∆ϕ   i  ∆λ . 
 
Rozwiązanie: 

W celu uzyskania wartości  ∆ϕ   i  ∆λ, należy wykonać następujące obliczenia: 

∆ϕ = dlok · cosKD ; 

szerokość punktu  B  wynosi: ϕB = ϕA + ∆ϕ . 

Wartość  ϕśr  oblicza się według wzoru: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+=
2
ϕ

ϕϕ
∆

Aśr  

natomiast  a  –  według wzoru:  a = dlok · sin KD. 
Ze wzoru:  ∆λ = a · secϕśr ,  otrzymujemy wartość  ∆λ . 

Długość geograficzna punktu B będzie wynosiła:  λB = λA + ∆λ . 
 
 Algorytm obliczania przyrostów szerokości i długości ∆ϕ i ∆λ za pomocą 
powiększonej szerokości. 
 
 
Przykład: 
Dane:  A (ϕA, λA),  KD, d. 
Obliczyć:  ∆ϕ  i  ∆λ ,  czyli  B (ϕB, λB). 
 
Rozwiązanie: 
Zadane wartości oblicza się według następujących wzorów: 

 ∆ϕ = d · cos KD ; 

ϕB = ϕA + ∆ϕ . 

Powiększoną szerokość dla ϕA ϕA  i ϕB można znaleźć w tablicach nawigacyjnych lub obliczyć 
analitycznie według zależności: 

V = 7915,70447′ · lg tg ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +°

2
ϕ

45  

 dla  ϕB  →  VB 

 dla  ϕA  →  VA 

Różnica powiększonych szerokości  ∆V = VB – VA . 

Na podstawie zależności:  tg KD = 
V∆

λ∆
,  stąd  ∆λ = ∆V · tg KD . 

Zatem  λB = λA + ∆λ . 

 Algorytm obliczania kierunku drogi i odległości w żegludze po loksodromie,                
dla pozycji wyjściowej A i pozycji przybycia B, dotyczy rozwiązania drugiego 
problemu żeglugi po loksodromie. 
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Przykład: 

Dane:  współrzędne  A (ϕA ,λA )  i  B (ϕB , λB )  na kuli ziemskiej. 
Obliczyć:  KD  i  dlok  metodą szerokości średniej. 
 
Rozwiązanie: 

Różnica szerokości i długości między punktami  A  i  B  wynosi odpowiednio: 

∆ϕ  = ϕB – ϕA ,     ∆λ = λB – λA 

Szerokość średnia: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

2
ϕ∆

ϕϕ Aśr  

Ze wzoru  a = ∆ϕ · cosϕśr  oblicza się zboczenie nawigacyjne a, natomiast kierunek drogi z zależ-
ności: 

tg KD = 
ϕ∆

a
 

Odległość  d  między pozycjami  A  i  B  oblicza się według wzoru: 

d = ∆ϕ · sec KD  [Mm] 

Wartość  dlok  można obliczyć stosując wzór Pitagorasa: 

0,522 cos()( ][ )śrd ϕλ∆ϕ∆ +=    [Mm] 

 Algorytm obliczania kierunku drogi i odległości w żegludze po loksodromie 
metodą powiększonej szerokości (rozwiązanie drugiego problemu loksodromy). 
 
 
Przykład: 

Dane:  współrzędne pozycji  A (ϕA , λA )  i  B (ϕB , λB ). 

Obliczyć:  kierunek drogi  KD  i odległość  d  między  A  i  B. 
 
Rozwiązanie: 

Różnica szerokości    ∆ϕ = ϕB  − ϕA . 
Z tablic nawigacyjnych określa się powiększone szerokości: 

 dla  ϕB →  VB 

 dla  ϕA →  VA 

Ich różnica wynosi:  ∆V = VB – VA . 

Różnica długości     ∆λ = λB – λA .  

Ze wzoru:  tg KD = 
V∆

λ∆
  oblicza się kierunek drogi  KD. 

Zatem odległość  d  między pozycjami  A  i  B  będzie wynosiła:  d = ∆ϕ · cos KD  . 

a
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 Wybór metody rozwiązania obu problemów żeglugi po loksodromie zależy 
od kierunku ruchu statku oraz wartości odległości między pozycjami  A  i  B. 
 W pierwszym przypadku, gdy KD zbliżony jest do kierunku 090º lub 270º, czyli 
przy małych różnicach szerokości, metoda średniej szerokości daje wystarczająco 
dokładne wyniki obliczeń. Dla pozostałych przypadków, bardziej dokładne wyniki 
uzyskuje się metodą powiększonej szerokości. Metoda ta jest dokładniejsza i dlatego 
bardziej zalecana. 
Większość procedur związanych ze stosowaniem loksodromy w nawigacji 
realizowanych jest metodami graficznymi, na mapach w odwzorowaniu Merkatora. 
 
 

11.1.3. Rachunkowe zliczanie drogi 
 
 Na statku dobrze wyposażonym w urządzenia nawigacyjne nie ma potrzeby 
prowadzenia rachunkowego zliczania drogi. Zautomatyzowany proces prowadzenia 
nawigacji sam w sobie zabezpiecza rejestrację danych o przebiegu drogi statku. 
W  pamięci ECDIS zostaje zapisany przebieg drogi na dowolny czas potrzebny 
do  analizy. Niżej podany jest ideowy schemat obliczeń związanych z metodyką 
zliczania drogi. 
 Dany jest ciąg wartości kątów drogi KDi oraz odległości di przebytych przez 
statek, a także pozycja wyjściowa A (ϕA , λA ). Należy określić metodą analityczną 
pozycję końcową w punkcie B (ϕA , λA ). Zliczanie drogi obejmuje obliczanie 
przyrostów (∆ϕ  i  ∆λ  dla  KDi  i  di ). 

W celu uzyskania pozycji zliczonej 
w punkcie B, należy wykonać 
następujące obliczenia: 

Bi
n

i
A ϕϕ∆ϕ =+ ∑

=
)(

1
 

Bi
n

i
A λλ∆λ =+ ∑

=
)(

1
 

 Przyrosty  ∆ϕ i   i   ∆λ i   oblicza się 
dla danych: 

 KD1  i  d1   →  ∆ϕ1   i  ∆λ1  

 KD2  i  d2   → ∆ϕ2   i  ∆λ2  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 KDn ,  dn  → ∆ϕn   i  ∆λn  

Wartość przyrostów ∆ϕ   i  ∆λ oblicza 
się z trójkąta drogowego. 

B (ϕB , λB )

KD1 , d1

KD2 , d2

KD3 , d3

KD4 , d4

KD5 , d5
KD6 , d6

WP1

WP3

WP4

WP5

WP2

 
Rys. 11.8. Zasada zliczania drogi dla trasy prze-
bytej przez statek od pozycji A do pozycji B 

(11.17)
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11.2. Żegluga ortodromiczna 
 
 

Żegluga po ortodromie stosowana jest na długich trasach morskich w żegludze 
oceanicznej. Planowanie żeglugi po oceanie związane jest z wykorzystaniem map 
gnomonicznych i Merkatora, ponieważ żegluga na oceanie odbywa się małymi 
odcinkami loksodromicznymi. 
 
 

11.2.1. Elementy ortodromy 
 

Zasadnicze elementy ortodromy związane są z obliczaniem poszczególnych 
elementów trójkąta biegunowego na powierzchni Ziemi, między pozycją wyjściową 
A (ϕA , λA ),  a pozycją przeznaczenia B (ϕB , λB ). 
 W żegludze ortodromicznej należy rozwiązać następujące elementy: 
• D – odległość liniową po ortodromie [Mm], 
• α (KDp) – początkowy kierunek drogi [º], 
• β (KDk) – końcowy kierunek drogi [º], 
• W (ϕw , λw ) – współrzędne wierzchołka ortodromy, 
• X(WPx) – punkty pośrednie na ortodromie, 
• długość drogi do zmiany kierunku o jeden stopień [Mm]. 
 
 

A

B
WP W β

α

∆λ

∆λw

DX

Pn

90 – ϕB90 – ϕA

 
Rys. 11.9. Trójkąt biegunowy na kuli ziemskiej 

 

Ponadto niezbędne jest praktyczne zaplanowanie trasy oceanicznej i przedsta-
wienie jej w formie graficznej oraz analitycznej związanej z realizacją nawigacji 
ortodromicznej. Dla zrozumienia całości przebiegu ortodromy, także poza obszarem         
A i B, na rysunku 11.10 pokazano rozwinięcie całego koła wielkiego na mapie 
Merkatora. 
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Rys. 11.10. Rozwinięcie całej ortodromy na mapie Merkatora 

 
 

11.2.2. Obliczanie długości ortodromy 
 

Wstępna weryfikacja trasy oceanicznej odbywa się poprzez ocenę odległości 
między pozycjami A i B. Weryfikację przeprowadza się na podstawie porównania 
odległości loksodromicznej z ortodromiczną. Następnie analizowany jest przebieg obu 
dróg pod kątem wystąpienia maksymalnych szerokości geograficznych. 
Zatem, oprócz odległości ortodromicznej, należy jednocześnie oceniać inne elementy 
tej drogi. 

Istnieją dwie grupy metod oceny długości ortodromicznej: 
• metody analityczne, 
• metody graficzne. 
 

Metody analityczne określania długości ortodromy 

Do obliczeń długości ortodromicznej między pozycjami A i B na kuli ziemskiej 
lub elipsoidzie obrotowej, stosowane są następujące wzory: 

1) wzór cosinusów: 

  cosD = sinφA · sinφB + cosφA · cosφB · cos (λB – λA)  [º] (11.18) 

Zamianę na mile morskie przeprowadza się w następujący sposób: 

Dort = 60′ · D (1º) + X · 1′   [Mm] 
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90 – φB

 
 
 
Przykład: 

Dort = 42º10′ =42 · 60′ + 10′ = 2530 Mm 
 
2) wzór semiwersusów: 

  semD = sem (λB – λA) · cosφA · cosφB + sem (φB – φA)    [º] (11.19) 
 

Dokładność obliczenia wartości D zależy od dokładności zastosowanych 
naturalnych funkcji trygonometrycznych lub ich logarytmów. 

Przy uwzględnianiu wielu kryteriów efektywnego przejścia statku na trasie 
oceanicznej, należy przeanalizować odległość również na podstawie map gnomonicz-
nych, tablic odległości i „Dróg oceanicznych świata” (Ocean Passages for the World ), 
gdzie można znaleźć trasy sezonowe, klimatyczne oraz wszelkie możliwe trasy 
mieszane loksodromy i ortodromy. 

Przy porównaniu długości tras oceanicznych po ortodromie i loksodromie, 
pojawia się pojęcie zysku, czyli różnicy między drogą loksodromiczną i ortodro-
miczną, wyrażonego w procentach. 

Zysk w żegludze po ortodromie można wyrazić wzorem: 

  %100)(
⋅

−
=

lok

lok
d

Ddzysk     [%] (11.20) 

gdzie: 
D – droga ortodromiczna  [Mm], 
dlok – droga loksodromiczna  [Mm]. 

 
W żegludze ortodromicznej zysk może być uzasadniony ekonomicznie, jeśli 

wynosi powyżej 5%. Praktycznie trudno jest uzyskać taki efekt w żegludze 
oceanicznej na małych szerokościach geograficznych. 

Zysk zależy od kierunku początkowego, długości trasy i różnicy szerokości 
punktów A i B. W tabeli 11.1 podano wartości zysku dla ortodromy o długości 
2000 Mm w funkcji szerokości geograficznej, gdy punkty  A  i  B  leżą na tym samym 
równoleżniku. 

Rys. 11.11. Trójkąt biegunowy 
na powierzchni kuli ziemskiej 
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Tabela 11.1. 

Zysk odległości w żegludze po ortodromie w stosunku do odległości po loksodromie [4, 37] 

Średnia szerokość 
geograficzna 

[ º ]  

Odległość po ortodromie 
[Mm] 

Zysk 
[%]  

do  20 
do  40 
do  60 

powyżej 60 

  2 000 
  2 000 
  2 000 
     500 

0,25 
1,00 
5,00 
0,25 

 
Czasami, w wyniku zakłóceń falowych, właściwe jest wybranie trasy różnej 

od ortodromicznej. Ta opłacalność ekonomiczna wydłużenia trasy może być wyrażona 
wzorem Seilkopfa: 

  ∆D = D ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −1

z

e
V
V  (11.21) 

gdzie: 
 ∆D   – wydłużenie trasy ortodromicznej  [Mm], 
 Ve   – prędkość eksploatacyjna  [w], 
 Vz   – prędkość zredukowana w wyniku zakłóceń od fal lub lodów. 
 

Jeżeli odległość D = 2500 Mm i prędkość Ve = 20 węzłów, a statek musi 
redukować prędkość do 16 węzłów, to ekonomicznie opłacalne wydłużenie trasy 
wyniesie  ∆D = 625 Mm. 
 
 
Przykład: 

Obliczyć zysk między San Francisco a Yokohamą na północnym Pacyfiku: 
 
 D = 4475 Mm (ortodroma) 
 d = 4735 Mm (loksodroma) 

 Różnica =   260 Mm  (φśr < 40º) 
 Zysk =   5,8% 
 
 
11.2.3. Linia geodezyjna na elipsoidzie 
 

Linia geodezyjna może być zdefiniowana jako ortodroma na powierzchni 
elipsoidy obrotowej. Stanowi ona najkrótszą odległość na elipsoidzie między 
portami  A  i  B. 

W nawigacji na statkach handlowych linia geodezyjna jest stosowana w odbior-
nikach GPS i na mapach elektronicznych. Obliczenie jej jest dość skomplikowane 
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i wymaga znajomości geodezji wyższej. Różnice odległości między linią geodezyjną 
na elipsoidzie a ortodromą na kuli wynoszą kilka mil morskich. 
 

N

A

B

główne przekroje normalne elipsoidy

linia geodezyjna

 
Rys. 11.12. Przebieg linii geodezyjnej na elipsoidzie obrotowej 

 
Jako przykład obliczono ortodromę dla pozycji: 
 

A 
⎩
⎨
⎧

′°=

′°=
W22055
N6451

A

A

λ
ϕ

  B
⎩
⎨
⎧

′°=

′°=
W41007
N2355

B

B

λ
ϕ

 

 
Na podstawie wzoru cosinusów, długość ortodromy Dort = 1691,39 Mm, zaś długość 
linii geodezyjnej DLG = 1695,2 Mm, zatem różnica wynosi  3,81 Mm. 

W tabeli 11.2 podano różnice obliczeń ortodromy na kuli ziemskiej (według 
wzoru cosinusów) i linii geodezyjnej na elipsoidzie obrotowej, na równoleżnikach               
o różnicy długości 100º w funkcji szerokości geograficznej. 

Linię geodezyjną oblicza się według wzoru: 

∫ ⋅⋅=
B

A

x

x
wwpLG daaD λλϕ )cos()cos( 22  

gdzie: 
 ap –  promień elipsoidy na szerokości ϕA , 
 aw –  promień elipsoidy dla wierzchołka elipsoidy. 
 

Porównanie długości ortodromy z linią geodezyjną 
Tabela 11.2. 

Ortodroma Linia geodezyjna Szerokość geograficzna 
[ º ]  Wzór cosinusów na kuli 

D1  [Mm] 
Metoda bezpośrednia 

na elipsoidzie  DLG [Mm] 

10 
30 
60 

5 876,82 
4 987,29 
2 702,52 

5 877,30 
4 991,20 
2 709,30 

 

  xB

  xA
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W każdym przypadku obliczona linia geodezyjna na elipsoidzie odniesienia 
jest  dłuższa od ortodromy obliczonej dla kuli ziemskiej. Różnice te rosną wraz 
ze wzrostem szerokości geograficznej. 
 
 
11.2.4. Obliczanie początkowego kierunku drogi 

 
Początkowy kierunek drogi KD (α) jest potrzebny do rozpoczęcia żeglugi 

po  ortodromie. Przyjmowane następne kierunki drogi zależą od wyboru metody 
realizacji żeglugi po ortodromie. Nawigator może aproksymować ortodromę małymi 
odcinkami loksodromicznymi, zmieniając kurs co jeden stopień (∆KD = 1º) lub 
wybrać metodę drogi po ortodromie, zmieniając kursy, przy założeniu określonej 
wartości różnic długości geograficznej: ∆ϕ = 5º, 10º itp. Jednak do obliczeń wielu 
parametrów ortodromy zawsze wymagana jest znajomość początkowego kierunku 
drogi α w pozycji A (ϕA , λA ). 
 Do obliczania początkowego kierunku drogi ortodromicznej stosowane są różne 
zależności, jak: 

1) λ∆ϕλ∆ϕϕα cosectgctgtgseccot ⋅+⋅−=⋅ BAA  (11.22) 

 (na podstawie tego wzoru zbudowane są tablice ABC w tablicach nawigacyjnych), 

2) ϕ∆ϕϕλ
λ∆α cossintgcos

sintg A
BA

−
⋅

=  (11.23) 

3) )](sem)90(sem[cosecsecsem ABA DD ϕϕϕα −−−°⋅=  (11.24) 

4) D
B

sin
)cossinsin ϕλ∆α =  (11.25) 

Wzory na obliczanie początkowego i końcowego kierunku drogi: 

5) 2ctg2sec2
)(cos2

)(tg λ∆λϕϕϕβα
⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +

⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ + BABA  

 2ctg2
)(cosec2

)(sin2
)(tg λ∆ϕϕϕϕβα

⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − BABA  (11.26) 

 stąd 

 αβαβα
=

−
+

+
2

)(
2

)(  

 ββαβα
=

−
−

+
2

)(
2

)(  
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11.2.5. Obliczanie współrzędnych wierzchołka ortodromy 
 

Wierzchołek ortodromy stanowi ważny element przy obliczeniach innych 
parametrów ortodromy, między innymi pośrednich punktów zwrotu itp. 
 Wierzchołek ortodromy można zdefiniować jako punkt na ortodromie o naj-
większej szerokości geograficznej północnej lub południowej. Może on znajdować się 
na odcinku ortodromy między punktem wyjścia A, a punktem przeznaczenia B. 
Może  także znajdować się poza odcinkiem AB. Południk przechodzący przez 
współrzędne wierzchołka, przecina ortodromę pod kątem prostym. Oznacza to, 
że kierunek drogi w tym punkcie wynosi 090º lub 270º. 
Na rysunku 11.13 pokazano trójkąt sferyczny z wierzchołkiem ortodromy. 
 
 

A
B

KD

Dw

∆λ

∆λw

F    W ϕw

β

λw

Pn

90
 - Aϕ 90 -

B
ϕ

90 -
w

ϕ

 
 
 
 

reguła sinusów
Nepera

reguła
cotangensów

Nepera

KD

90 – ϕA

ϕw
∆λw

 
Rys. 11.13. Wierzchołek ortodromy 

 

 Z reguły sinusów wynika zależność: 

  cosϕw = cosϕA · sinKD  

  secϕw = secϕA · cosec KD 
(11.27)
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Z zależności cotangensowej Nepera wynika, że: 

cos (90 – ϕA ) = ctg ∆λw · ctgKD 

  sinϕA = ctg∆λw · ctg D 

  ctg∆λw = sinϕA · tgKD (11.28) 

Wzory (11.27) i (11.28) stanowią podstawę do dalszych obliczeń elementów 
ortodromy. 

Jeżeli kąty α  i β są kątami ostrymi, wówczas W (ϕw , λw ) leży na ortodromie 
między A i B. Jeżeli jeden z kątów α lub β jest rozwarty (>90º), to wierzchołek W 
leży poza odcinkiem ortodromy  A  i B. 

Szerokość wierzchołka ϕw oblicza się ze wzoru (11.27), natomiast długość 
wierzchołka  λw = λA  + ∆λw ,  przy czym wartość  ∆λw  obliczana jest ze wzoru (11.28). 

Odległość  Dw  od pozycji  A  do pozycji  W  oblicza się w następujący sposób: 

  sinDw = cosϕA · cos∆λw (11.29) 
 
 

11.2.6. Wyznaczanie punktów pośrednich na ortodromie 
 
 Dla ułatwienia obliczeń, przy wyznaczaniu współrzędnych geograficznych 
punktów pośrednich na ortodromie, z góry zakłada się długości geograficzne 
południków lub też równoleżników, na których te wybrane punkty mają się 
znajdować. 
 Wybór metody obliczania współrzędnych punktów zależy od różnicy szerokości 
i długości geograficznej między punktem wyjścia i przybycia. 
 Przy wyznaczonych długościach geograficznych południków, do obliczenia 
pozostają tylko szerokości geograficzne dla każdego punktu ortodromy, dla zadanej 
długości. Tę metodę stosuje się, gdy różnica długości geograficznej A i B jest znacznie 
większa od różnicy szerokości  A  i  B. 
W każdym przypadku ortodroma podzielona jest na odcinki loksodromiczne między 
punktami zwrotu (WP), czyli podziału. 
Oznaczając współrzędne wierzchołka jako ϕw  i λw  , kolejne zaś punkty zwrotu ϕ i  
i  λ i  , otrzymamy: 

  tgϕx = tgλw · cos∆λwx (11.30) 

Kierunek drogi w dowolnym punkcie zwrotu oblicza się następująco: 

  cosKDxi = sinϕw · sin∆λwx (11.31) 

lub 

  secKDxi = cosecϕw · cosec∆λwx (11.32) 
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Rys. 11.14. Pośrednie punkty zwrotu na ortodromie: a) na kuli, b) na mapie Merkatora 

 

 

11.2.7. Zmiana kierunku drogi o 1 stopień – D(1) w czasie pływania 
po ortodromie 
 

Pływanie po ortodromie małymi odcinkami loksodromicznymi zbliża długość 
drogi do idealnej ortodromy. W procesach automatyzacji nawigacji stosowana jest 
metoda zmian kursu statku co jeden stopień. 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 



11. Metody obliczania parametrów drogi statku 219 

 

Wyprowadzanie wzoru na D(1) 

 Zbieżność południków jest równa: 

   k = γ − α       (11.33) 

   k =1º = 60′ 

   k = ∆λ · sinϕśr. (11.34) 

lub 

  60′ = ∆λ · sinϕśr. (11.35) 

  ∆λ = a · secϕśr. (11.36) 
 
Z trójkąta loksodromicznego wynika, że: 

                 a = d · sinKD            (11.37) 

Podstawiając do (11.35) wzór (11.36), 
otrzymujemy: 

60′ = a · tgϕśr. 

Po podstawieniu wzoru (11.37) 
otrzymamy: 

60′ = d · sinKD · tgϕśr. 

Zastępując ϕśr. szerokością punktu 
wyjścia ϕA , otrzymuje się wzór na 
drogę przebytą do zmiany kierunku drogi o 1º: 

  D(1) = 60′ · ctgϕA · cosec KD   [Mm] (11.38) 

gdzie: 
 D(1)  –  droga przebyta po zmianie KD o 1º. 

Do wyznaczenia tej drogi można wykorzystać dane z tablic ABC, gdzie czynnik C 
wynosi: 

  C = sec (90 – KD) · ctgϕA 

  D(1) = 60′ · C   [Mm] 

 W tablicach ABC – w tablicy C, należy wejść do rubryki ϕ ; → (90 – KD) oraz 
rubryki Az;  → (ϕA). 

Ze wzoru wynikają następujące wnioski: 
1. Na małych szerokościach i przy małych kątach drogi, zmiany kierunku drogi o 1º 

odbywają się  po długim dystansie pływania. 

α

β α
B

PN

∆λ

90 – ϕB
90 – ϕA

D
β

k
γ

A

 

Rys. 11.15. Trójkąt biegunowy na kuli ziemskiej 
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2. Na dużych szerokościach i kierunkach drogi bliskich 90º lub 270º, kierunki drogi 
o  1º zmieniają się na krótkich odcinkach drogi. Na przykład: 

   ϕA = 20º N KD = 010º  D(1) = 950 Mm 
   ϕA = 60º N KD = 060º  D(1) =   40 Mm 

 
Tabela 11.3. 

Tabela odległości, po przejściu których następuje zmiana kierunku o 1º  [24] 

φA  (szerokość geograficzna) KD 
[ º ]  20 40 60 70 
10 
30 
60 
90 

950 
330 
190 
165 

410 
140 
  83 
  72 

200 
  70 
  40 
  35 

125 
  45 
  25 
  22 

 
 

11.2.8. Graficzna metoda określania punktów pośrednich ortodromy 
 
 Ważnym elementem weryfikacji obliczeń nawigacyjnych jest stosowanie metod 
graficznych. Metody te zwykle obniżają dokładność rozwiązań, ale pozwalają 
na  wychwycenie ewentualnych błędów rachunkowych. Łatwa i mało pracochłonna 
metoda określania punktów pośrednich, tzw. punktów zwrotu WP (way points) 
na ortodromie, polega na korzystaniu z map gnomonicznych. 
 Przy korzystaniu z tych map, procedura przygotowania trasy oceanicznej jest 
następująca: 
1) wybrać odpowiednią mapę gnomoniczną na dany obszar oceanu (np. B.A. No...); 
2) nanieść pozycje wyjścia A (ϕA , λA ) i przeznaczenia B (ϕB , λB ) na mapę gnomo-

niczną (rys. 11.16); 
 

λ4λ3
λ2

λ1

λ5
λ6

B
ϕBλB

PT

x3x2x1
A

λA

ϕA

siatka mapy gnomonicznej

W

λA
λB

 
Rys. 11.16. Ortodroma wykreślona na mapie gnomonicznej 
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3) w przygotowanej tabelce (tab. 11.4) umieścić dla wybranych długości λ…λn 
szerokości punktów pośrednich (WP); wypełnia się rubryki 1 i 2, zdejmując 
z mapy współrzędne  ϕx1 … ϕx4  dla  λ1 … λ4  ; 

 
 

Tabela 11.4. 

Pozycje zwrotów  X (WPi) 

Lp. Punkty zwrotu A X1 X2 . . . . . . Xn B 

1 Szerokość 
φx   [

o ]  
φA φx1 φx2 . . . . . . φx4 φB 

2 Długość 
λ x   [ o ]  

λA λ1 λ2 . . . . . . λ4 λB 

3 Długość odcinków 
loksodromy  [Mm] 

   . . . . . .   

4 Kierunek 
KDx   [ o ]  

KDA KD1  . . . . . .   

 
 

4) wybrać arkusze zliczeniowe dla określonych szerokości, pokrywające całą trasę 
ortodromy od  A  do  B; 

5) nanieść współrzędne od A, X1 , X2
 … B na arkusze zliczeniowe lub na mapę 

generalną, a następnie połączyć poszczególne pozycje, jak: A z X1 , X1 z X2
 …              

aż do  B  (patrz rys. 11.17); 
6) z arkuszy zliczeniowych odczytać kierunki drogi KD1 , KD2

 … KDn , wpisując je 
do  tabeli w rubryce 4 oraz zmierzyć odległości d1 , d2

 … dn , wpisując je                      
do  rubryki  3. 

 

A1

A2

A3

B

A

KDA

KD2

KD3

X1 ϕ1

X2   ϕ2

X3   ϕ3

mapa generalna

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6  
Rys. 11.17. Pozycje A, X1, X2

 … B naniesione na mapę generalną oraz na arkusze zliczeniowe  A1,  A2  i  A3 
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11.2.9. Metoda graficzna określania długości ortodromy 

 
 Procedura graficznej metody określania długości ortodromy jest następująca: 

1) na siatce mapy gnomonicznej należy wykreślić współrzędne punktów A i B 
i połączyć je linią prostą; 

2) z punktu styczności S (point of tangency) wyprowadzić prostopadłą do ortodromy 
AB, do przecięcia się w punkcie C; 

3) z punktu S zatoczyć łuk o wartości SC  do przecięcia się z południkiem λs                 
w punkcie  D ; 

4) odczytać różnicę  SD  jako wartość kąta:  ϕD – ϕS   [º]; 

5) z punktu S wykreślić półprostą k , odchyloną od południka λs o kąt                      
∆ϕSD = (ϕD – ϕS); 

6) na wykreślonym ramieniu kąta k odłożyć odległości podzielonej ortodromy 
CBiAC ,  uzyskując punkty  A1  i  B1; 

7) z otrzymanych punktów A1 i B1  rzutować prostopadłe na południk λs , uzys-
kując  A2  i  B2; 

8) Suma różnic szerokości D = SA2 + SB2, zamieniona na miarę minut łukowych, 
daje odległość ortodromy  DAB  [Mm]. 
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Rys. 11.18. Metoda graficzna określania długości drogi na ortodromie 
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11.2.10. Zestawienie wzorów związanych z żeglugą ortodromiczną 
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Rys. 11.19. Elementy ortodromy na kuli ziemskiej 

 
 
1. λ∆ϕϕϕϕ coscoscossinsincos ⋅⋅+⋅= BAsAD ; wzór cosinusów do obliczania 

odległości od A do B. 

2. )(semcoscossemsem ABBAD ϕϕϕϕλ∆ −+⋅= ; wzór semiwersusowy do obli-
czania odległości od  A  do  B. 

3. sinDw = cosϕA · sin∆λWA ; wzór na obliczanie odległości 
od A do wierzchołka W. 

4. DKD B coseccossinsin ⋅⋅= ϕλ∆  obliczanie kierunku początko-
wego na ortodromie. 

5. )cossintg(cos
sintg λ∆ϕϕϕ

λ∆
⋅−⋅

=
ABw

KD ;  

6. secKDx = cosecϕw · cosec∆λwx ; obliczanie kierunku początko-
wego na dowolnym punkcie 
zwrotu X. 

7. cosϕw = cosϕA · sinKD ; szerokość wierzchołka orto-
dromy. 

8. secϕw = secϕA · cosecKD ; szerokość wierzchołka orto-
dromy. 

obliczanie kierunku początko-
wego na ortodromie. 
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  9. tgϕx = cos∆λwx · tgϕw ; szerokość dowolnego punktu 
zwrotu X na ortodromie. 

10. sinDwx = cosϕw sin∆λwx ; odległość dowolnego punktu 
zwrotu do wierzchołka orto-
dromy. 

11. cosecϕx = cosecϕw · secDwx ; szerokość dowolnego punktu 
zwrotu na ortodromie. 

12. cosecDw = secϕA · cosec∆λw (3) ; odległość od pozycji A do 
wierzchołka  W. 

13. sinDw = cosKD · cosecϕw ; różnica długości od pozycji A 
do wierzchołka  W. 

14. cosecDwx = 
w

wx
ϕ
λ∆

cosec
cosec ;  

 
 
 
 
11.3. Żegluga mieszana 
 
 
 Żegluga mieszana po loksodromie i ortodromie ma miejsce wtedy, gdy istnieje 
ograniczenie drogi w rejonach wysokich szerokości. Takie ograniczenia wynikają 
zwykle z powodu niebezpieczeństw, których statek powinien unikać. Dotyczą one 
przede wszystkim wysokiego falowania – pogody sztormowej, lub zlodzenia 
powierzchni morza. 
 

dxy

X Y
DAX

DBY B

ortodroma DAB

A

(ϕA , λA )

ϕG

G ∆λxy
∆λAx ∆λBy

ϕG

PN

Równik
(ϕB , λB )

 

Rys. 11.20. Żegluga mieszana ograniczona szerokością ϕG 

różnica długości między dowol-
nym punktem zwrotu X a wierz-
chołkiem  W. 
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W takich warunkach wyznacza się graniczną szerokość geograficzną ϕG , której statek 
nie powinien przekraczać. Droga statku składa się z dwóch ortodrom oraz 
loksodromy, która jest równoleżnikiem ograniczającym. 
 Zależności związane z obliczaniem drogi w żegludze mieszanej (rys. 11.20)          
są następujące: 

  DM = DAX + (dxy) + DBY (11.39) 

 cosDAX = 
G

A
ϕ
ϕ

sin
sin    –  odległość od  A  do  X ,  (11.40) 

 cosDBY = 
G

B
ϕ
ϕ

sin
sin    –  odległość od  B  do  Y .  (11.41) 

Jeżeli  ∆λAX = λA – λX ,  to: 

 cos | AXλ∆ | = 
G

A
ϕ
ϕ

tg
tg   – różnica długości od  A  do  X ,  (11.42) 

 
G

B
BY ϕ

ϕλ∆ tg
tg||cos =   – różnica długości od  B  do  Y .  (11.43) 

Odległość po loksodromie  dxy = ∆λxy · cos λG  [Mm]. 
Całkowita droga w żegludze mieszanej jest równa: 

DM = 60 [DAx + DBy + dxy] / 1º   [Mm]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

12.  POZYCJA  ZLICZONA 
 
 
 
 
 
 

Konieczność określania pozycji zliczonej podyktowana jest tym, że porównanie 
aktualnej PO z PZ daje informację o działającym znosie (czy dryfie), a ponadto 
w  czasie nawigacji mogą zaistnieć przerwy w ciągłości określania pozycji 
obserwowanej. Taka sytuacja może nastąpić w razie awarii urządzeń nawigacyjnych, 
złej pogody lub z powodu przerwy w zasilaniu energią elektryczną urządzeń 
nawigacyjnych. 

W sytuacji, gdy na statek nie działają zakłócenia zewnętrzne, to można założyć, 
że pozycja zliczona jest dokładna. Jednak ze względu na błędy utrzymania kierunku 
i przebytej drogi, wynikające z niedoskonałości urządzeń (jak kompas i log), pozycja 
zliczona musi być zawsze traktowana z przybliżeniem w stosunku do pozycji 
obserwowanej, ze względu na zmniejszoną dokładność jej określania. 

Nawet, gdy systemy do określania pozycji pracują normalnie, to dzięki 
stosowaniu metody pozycji zliczonej nawigator planuje zwroty, oblicza odległość 
i  czas potrzebny do wykonania manewrów. Ułatwia ona również identyfikację stałych 
obiektów do określania pozycji, itp. 

W żegludze oceanicznej najczęściej zliczenie pozycji prowadzone jest metodą 
graficzną na mapach lub arkuszach zliczeniowych. Rozwiązania graficzne pozwalają 
planować ruch statku na podstawie zliczenia na okres całej wachty, jak również 
położenie statku w różnych okresach wachty, w stosunku do obserwowanych 
obiektów nawigacyjnych. Ta metoda stanowi podstawę do rejestracji danych 
nawigacyjnych po przebytej podróży. 
 
 
 

12.1. Nawigacja na podstawie zliczania drogi 
 
 

Cały proces planowania nawigacji morskiej oparty jest na zasadzie zliczania 
drogi statku. Wykreślane kierunki na mapach i odłożone na nich odcinki drogi między 
dwoma punktami zwrotów WP1 – WP2 , określają istotę idei zliczania drogi w czasie 
prowadzenia tej formy nawigacji. Definiując ten rodzaj nawigacji należy wspomnieć 
o dwóch urządzeniach nawigacyjnych: kompasie i logu. 

Pozycję zliczoną określa się jako miejsce statku liczone od wyjściowej pozycji 
obserwowanej, a uzyskane przez odkładanie przebytej odległości według logu 
na kursie rzeczywistym lub kierunku drogi, uwzględniając przy tym zewnętrznych 
zakłóceń środowiska, działających na statek. 
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Zliczanie drogi jest zatem procesem uzyskiwania przybliżonych pozycji statku, 
określanych na podstawie kursów i przebytych odległości, wykorzystując obserwowaną 
pozycję wyjścia statku jako moment początkowego zliczenia. Zliczanie drogi jest 
wykorzystywane w planowaniu dalszej nawigacji. 
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Rys. 12.1. Przykład graficznego zliczania drogi na mapie morskiej 

 
 Zasady zliczania drogi są następujące: 
1) do zliczania drogi wykorzystuje się kursy rzeczywiste (kierunki drogi), wykreślane 

na mapie; 
2) na linii kursu rzeczywistego odkłada się odcinki prostej drogi, określone 

za  pomocą logu, obrotów śruby okrętowej lub znanej prędkości średniej statku 
(np. między kolejnymi PO); 

3) pozycję zliczoną  PZ  określa się na kursie rzeczywistym, wykreślonym z wyjściowej 
pozycji obserwowanej  PO; 

4) przy określaniu pozycji zliczonej PZ, z reguły nie uwzględnia się wpływu działania 
na statek wiatru i prądu szczególnie, gdy wartość znosu nie jest duża. 

Istnieją dwie metody zliczania drogi: 
• graficzna na mapach Merkatora, 
• analityczna. 
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Rys. 12.2. Przykład prowadzenia statku na podstawie pozycji obserwowanej i zliczonej 
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12.2. Metodyka prowadzenia nawigacji zliczeniowej na mapie 
 
 

Podstawą prowadzenia bezpiecznej nawigacji jest możliwość uzyskiwania ciągłej 
pozycji obserwowanej. Częstotliwość określania pozycji obserwowanej zależy od 
rejonu pływania, wartości zakłóceń zewnętrznych i rodzaju niebezpieczeństw 
nawigacyjnych w pobliżu kursu statku. Zatem pozycję zliczoną ustala się między 
pozycjami obserwowanymi. Istnieją pewne zasady jej określania. Pozycję zliczoną 
należy określać: 
• co godzinę lub co pół godziny, 
• przy każdej zmianie kursu, 
• przy każdej zmianie prędkości, 
• przy wyznaczaniu pozycji z niejednoczesnych linii pozycyjnych, 
• również w momencie wyznaczania pozycji obserwowanej, dla wzajemnej kontroli 

działania systemów i sprawdzenia całkowitego znosu, 
• równocześnie z pozycją obserwowaną, w celu oceny wartości zakłóceń ruchu 

statku. 

Pozycję zliczoną wykorzystuje się także do planowania czasu przyjścia (ETA) 
do  określonego  punktu  na  trasie. 
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Rys. 12.3. Przykład kontroli ruchu statku za pomocą ciągu pozycji zliczonych i obserwowanych 

 
 
 
12.3. Zasada analitycznego zliczania drogi 
 
 

W czasie pływania zmiennymi kursami i odległościami, końcowa pozycja może 
być obliczona analitycznie: 

  ])();[(),( BAABAABB BB λλϕ∆ϕλϕ ∑+∑+=  (12.1) 

 Do wartości współrzędnych pozycji wyjściowej A dodaje się sumę przyrostów 
szerokości i długości geograficznej, w wyniku pływania zmiennymi kursami 
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i odcinkami drogi (rys.12.4). Przyrosty szerokości i długości można obliczyć z trójkąta 
drogowego, za pomocą tablic nawigacyjnych bądź też analitycznie wzorami: 

  ∫ ⋅=
B

A

t

t
s dtKRv )cos(ϕ∆  (12.2) 

  ∫ ⋅⋅=
B

A

t

t
s dtKRv )sin(secϕλ∆  (12.3) 

  BA ϕϕ∆ϕ =∑+  (12.4) 

  BA λλ∆λ =∑+  (12.5) 

 

∑ ∆λ

A

∆ϕ 1

∆λ1

B

PZ1

Σ 
∆ϕ

∆ϕ 2

∆λ2
∆ϕ 3

∆λ3

KR
1d

1
KR 2

d 2

d
3

KR
3

 
Rys. 12.4. Ilustracja analitycznego zliczania drogi 

 
 
 
12.4. Dokładność pozycji zliczonej  [34] 
 
 
 W czasie ruchu statku na planowanej trasie oddziaływuje na niego wiele 
czynników zakłócających. Powoduje to zbaczanie statku z kursu oraz zmianę długości 
trasy. Do takich czynników zakłócających ruch statku można zaliczyć: 
• prądy oceaniczne (wiatrowe i stałe), 
• prądy pływowe, 
• falowanie morza, 
• oddziaływanie wiatru na statek, 
• niedokładne sterowanie, 
• niesymetryczność kadłuba, 
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• znaczne przegłębienie kadłuba, 
• błędy wskazań kompasu, 
• błędy wskazań logu. 

 Jeżeli statek przedstawimy jako czarną skrzynkę, to warunki wyjściowe 
obarczone będą błędami, jak na rysunku 12.5. 
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Rys. 12.5. Uproszczony model ruchu statku; PE (No) - moc SG i obroty, Vs , ∆V - prędkość i błędy jej oceny, 
KD, ∆K - kierunek drogi i błędy kierunku 
 
 W warunkach oddziaływania czynników zakłócających, pozycja zliczona 
w punkcie  B  będzie różniła się od pozycji określonej graficznie lub analitycznie. 
Taki przypadek pokazano na rysunku 12.6. 
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Rys. 12.6. Błędy kierunku i przebytej drogi w czasie ruchu statku [34]; MZ – błąd średni zliczenia, δk - błędy 
średnie kierunku,  δd - błędy średnie przebytej drogi,  a - duża półoś elipsy błędu,  b - mała półoś elipsy 
 

Błędy pozycji zliczonej określa się metodami statystycznymi, przy czym oprócz 
błędu w formie elipsy przyjmuje się błędy kołowe. Statystyczna ocena błędu pozycji 
zliczonej jest funkcją czasu pływania na zadanym kierunku ruchu. 

Błąd kołowy pozycji zliczonej z prawdopodobieństwem 95% opisany jest 
wzorem: 

  n
zl TKR )(⋅= m   [Mm] (12.6) 

gdzie: 
 K   –  współczynnik dokładności zliczenia określany eksperymentalnie, 
 T  –  czas zliczania drogi  [h], 
 n  –  potęgowy współczynnik zależny od warunków pływania. 
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Warunki pływania charakteryzuje  K,  a wartość  n  zależy od czasu zliczania drogi 
między poszczególnymi pozycjami obserwowanymi (PO). 
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KRº
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Rys. 12.7. Zależności pozycji zliczonej i obserwowanej w punkcie B 

 
Jak wynika z powyższych uwag, nawigację statku prowadzi się na podstawie 

pozycji obserwowanej. Ocena dokładności pozycji zliczonej może stanowić element 
kontroli pracy systemu pozycjonowania, stosowanego w danych warunkach pływania 
statku. 
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Rys. 12.8. Wykres błędu zliczenia drogi w czasie ruchu statku według wzoru (12.6) 

 
 Dla krótkich czasów zliczania drogi poniżej 4 godzin, wzór (12.6) jest 
uproszczony i ma postać:  Rzl =  0,7 · T 0,5 [Mm]. 
 
 
12.5. Wykorzystanie pozycji zliczonej 
w praktyce nawigacyjnej  [34] 
 
 Wszystkie procesy planowania podróży obejmują zliczanie drogi. Trasy 
wykreślane są na mapach morskich w krótkich odcinkach loksodromicznych między 
punktami zwrotów, przy czym kierunki drogi, jak i długości odcinków, są zaznaczone 
na mapach. Określone są również czasy przejść wyznaczonych odcinków trasy dla 
założonych prędkości statku, łącznie z czasami przejścia do następnego punktu 
zmiany kursu. 
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 Jest rzeczą ważną, aby pozycje obserwowane były w sposób ciągły (w systemie 
ciągłym) i konfrontowane z pozycją zliczoną. Takie porównania mogą służyć 
do wykrywania błędów metod określania pozycji (rys. 12.9). 
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Rys. 12.9. Porównanie pozycji zliczonej z obserwowaną, jako narzędzie wykrywania błędów:  a) pozycje 
pewne; b) duże prawdopodobieństwo pozycji zliczonej; c) pozycja wątpliwa – na granicy błędu; d) sprawdzić 
obie pozycje – jedna jest błędna 

 
 W celu określenia parametrów całkowitego znosu, stosowana jest metoda 
porównania pozycji zliczonej dla określonego momentu z pozycją obserwowaną PO. 
Tak więc przez połączenie pozycji zliczonej z obserwowaną można określić parametry 
całkowitego znosu, tj. kierunek i wartość prędkości znosu. 
 Porównanie metod pozycji zliczonej i obserwowanej pozwala sprawdzić 
prognozowane parametry prądu pływowego lub założonej uprzednio poprawki               
na całkowity znos. 
 Metoda zliczania drogi pozwala również na planowanie zwrotów. Na kierunku 
drogi odkładamy odcinki przed dokonaniem zwrotu tak, aby statek, po wykonaniu 
zwrotu, mógł wejść bezpośrednio na nowy kurs w punkcie  t2  (rys. 12.10). 
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Rys. 12.10. Przygotowanie zwrotu statku 
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12.6. Standardy interpretacji wyników obliczeń i zaokrągleń 
w nawigacji praktycznej na mostku 
 
 

Dotychczas nie zostały oficjalnie ujednolicone standardy dokładności końcowych 
wartości obliczeń i zaokrągleń wyników obliczeń nawigacyjnych na mostku. Niniejsze 
dane stanowią propozycję, wynikającą z analizy informacji zawartych w źródłach 
literaturowych [2, 4, 7, 24, 29]. 
 
Rodzaj obliczeń stopień zaokrąglenia 

• Wysokość astronomiczna:  0′.1 
 – wysokość zliczona: 0′.1 
 – różnica: 0′.1 
 – obserwowana: 0′.1 
• Identyfikacja azymutu ciał niebieskich:  1º. 0 
  – azymut:  0º. 1 
 – całkowita poprawka: 0º. 3 
 – kierunek znosu: 1º. 0 
 – prędkość znosu: 0. 1 w 
• Kierunki drogi:  0º. 1 
 – kierunki drogi nad dnem: 0º. 1 
• ETA (czas przyjścia):  1 min 
• ETD (czas wyjścia):  1 min 
• Wysokość pływu:  0.1 m 
• Szerokość geograficzna:  0′. 1 
• Różnica szerokości:  0′. 1 
• Długość drogi:  0. 1 Mm 
• Prędkość statku:  0. 1 w 
• Prędkość nad dnem:  0. 1 w 
• Czas określania pozycji:  1 min 
• Deklinacja:  0º. 3 
• Dewiacja:  0º. 3 
• Zasięg widoczności światła:  0. 1 Mm 
 
 

12.7. Podstawowe pojęcia związane z graficznym 
wyznaczaniem drogi statku 
 
 
 Aktualny kierunek ustawienia linii diametralnej statku (ship’s heading, heading) 
jest to poziomy kierunek, w którym ustawiona jest część dziobowa płaszczyzny 
diametralnej statku. Wyrażony jest on w mierze kątowej od płaszczyzny geograficznego 
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południka odniesienia, liczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 0 do 360º. 
Wartość kierunku ustawienia dziobu ulega ciągłym zmianom w czasie myszkowania 
statku na fali, w wyniku działania zakłóceń zewnętrznych i błędów sterowania. 
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Rys. 12.11. Przedstawienie ruchu statku 

 
 
Pojęcia związane z pracą na mapie 

 Kurs (course) – kierunek, w którym statek będzie poruszał się według kompasu 
lub w którym porusza się po wodzie. 
 Linia kursu (course line) – graficzna forma kursu statku, wykreślona na mapie 
morskiej. 
 Odcinek drogi (leg) – wartość w milach morskich odmierzona na kierunku drogi. 
 Pozycja zliczona (Dead Reckoning) – pozycja wyznaczona na mapie, która 
powstaje na podstawie przebytej drogi, odkładanej na linii kursu dla określonej 
prędkości statku po wodzie i czasu jego pływania. 
Dalsze określenia parametrów ruchu statku omówiono w rozdziale 14. 
 W czasie procesu prowadzenia graficznego zliczania drogi na mapie, obowiązują 
następujące zasady: 
1. Na wodach nieograniczonych, pozycja zliczona PZ (ϕz  , λz ) powinna być naniesiona 

na mapę w odstępach godzinnych. 
2. Pozycja zliczona PZ (ϕz , λz ) powinna być naniesiona na mapę (zaznaczona) przy 

każdej zmianie kursu (kierunku drogi). 
3. Pozycję zliczoną PZ (ϕz , λz ) należy nanieść na mapę w momencie zmiany prędkości 

statku. 
4. Pozycję zliczoną PZ (ϕz , λz ) należy, w celach porównawczych, nanieść na mapę 

w momencie określenia pozycji obserwowanej PO (ϕ0 , λ0 ). 
5. Pozycję zliczoną należy nanieść na mapę, jeśli określamy pojedynczą linię 

pozycyjną – dla porównania. 
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 Nowy kierunek drogi (KD, KR) wykreśla się z każdej pozycji obserwowanej, 
jeżeli odbiega ona od wykreślonego kierunku drogi nad dnem. 
 

Obliczanie czasu, prędkości i odległości w procesie prac graficznych 
na mapach 

 Proces nawigacji zliczeniowej oparty na znajomości kierunku (kursu) oraz 
odległości przebytej (według logu), związany jest z prostymi obliczeniami według 
zależności: 

 d = Vs · ∆t   [Mm] (12.7) 

 t
dVs ∆=    [w] (12.8) 

gdzie: 
 d – przebyta droga [Mm], 
 Vs – prędkość statku po wodzie [w], 
 ∆t – czas pływania w godzinach: 
   ∆t = (t2 – t1)  –  różnica czasu między pozycjami zliczonymi. 
 
 W procesach nawigacji zliczeniowej występują dwa rodzaje obliczeń: 
• obliczanie przebytej drogi w czasie – na podstawie znajomości prędkości statku 

po wodzie; 
• obliczanie prędkości statku po wodzie dla przebytej drogi w określonym czasie. 

Zarówno pierwsze, jak i drugie obliczenia wykorzystywane są w procesie prowa-
dzenia nawigacji i w procesie jej planowania. 
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Rys. 12.12. Planowanie drogi na mapie 

 



  

 

13.  TERESTRYCZNA  POZYCJA 
OBSERWOWANA 

 
 
 
 
 
 
13.1. Podstawy teoretyczne linii pozycyjnych 
 
 
 Podstawą procesu nawigacyjnego jest znajomość dokładnej pozycji statku.              
W nawigacji wyróżnia się dwa rodzaje pozycji: 
– pozycję zliczona  PZ, 
– pozycję obserwowaną  PO. 

Określenie pozycji obserwowanej polega na opracowaniu parametrów (wielkości) 
nawigacyjnych. Obserwowane parametry nawigacyjne są funkcją pozycji obserwatora 
PO (ϕ0 , λ0 ) i momentu  t . 

Obserwacja nawigacyjna polega więc na pomiarze wartości funkcji               
(Uo = f (ϕ0 , λ0 ) , dla momentu  t0 .  Zbiór punktów I (ϕ , λ) , w których ten pomiar 

ma ustaloną wartość U0 = const, 
nazywa się izolinią położenia. 
Tak więc izolinia nawigacyjna 
jest to miejsce geometryczne 
punktów na powierzchni Ziemi, 
które posiadają taką właś-
ciwość, że mierzony parametr 
nawigacyjny w momencie to 
jest wartością stałą (np. namiar, 
odległość itp.). 

Pozycja obserwowana PO w momencie to jest punktem wspólnym dla                    
co najmniej dwóch izolinii, określonych w tym samym momencie. Z jednego pomiaru 
uzyskuje się jedną izolinię. Dla uproszczenia odcinek izolinii zastępuje się linią 
pozycyjną, styczną do izolinii w określonym punkcie. 

Graficzne wyznaczanie izolinii sprowadza się do zastępowania na mapie 
skomplikowanej funkcji  Uo  odcinkami prostej. 

Jeżeli PZ wyrażona zostanie funkcją  Uz = ),( zzf λϕ , to: 
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Rys. 13.1. Izolinia i linia pozycyjna 



13. Terestryczna pozycja obserwowana 237 

 

Zatem 

 );( λ∆λϕ∆ϕ ++= zzfPO  (13.2) 
 

Wyrażenie (13.2) można przedstawić w postaci szeregu Taylora, stąd równanie 
linii pozycyjnej będzie wyrażone wzorem: 

ZZ
zo a

ffUUU ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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∂
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⋅+⎟
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ϕλ∆ϕϕ∆∆ cos  

 ∆U = a∆ϕ + b · a∆λ 

przy czym: 
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W układzie prostokątnym, dla ułatwienia, obliczenia linii pozycyjnej ∆U zastępuje się 
odcinkiem  l . 
Gradient linii pozycyjnej wynosi:  g = (a2 + b2

 )0,5
 ; jest to wektor charakteryzujący 

kierunek i wartość największej zmiany funkcji nawigacyjnej. 
 

Uz

∆ϕ

PZ

izolinia∆U 

linia pozycyjna

Uo

α

g

ϕ
z

(
)

ϕ  λ  z z

l

H

a 

∆λ

 
Rys. 13.2. Odcinek linii pozycyjnej na tle izolinii 

 
 Po wprowadzeniu danych z rysunku 13.2, uzyskujemy następujące zależności: 

 ;cosαϕ∆ =
l   

 α
λ∆

sin=a
l  

gdzie  a∆λ = ∆λcosφ . 

(13.3) 
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Po podstawieniu wielkości ze wzoru (13.3), równanie linii pozycyjnej będzie miało 
postać: 

 l=+⋅ αϕλ∆αϕ∆ sincoscos  (13.4) 

Dla dowolnej liczby linii pozycyjnych, określonych we wspólnym momencie  to 
lub sprowadzonych do wspólnego momentu, określić można metodą analityczną 
pozycję obserwowaną. Sposób analitycznego rozwiązania pozycji z wielu linii 
pozycyjnych przedstawiono w załączniku 8. 
 
 
 
13.2. Rodzaje linii pozycyjnych 
 
 
 W nawigacji terestrycznej można wykorzystać następujące linie pozycyjne: 
• z namiarów (loksodroma, nabieżniki, krótkie odcinki ortodromy), 
• z odległości (odległość z radarów, pomiar kąta pionowego, z kąta poziomego), 
• z różnic odległości, 
• linie o innym charakterze (sondaże itp.). 
 

Linie pozycyjne z namiarów 

 Kierunek północy rzeczywistej stanowi płaszczyznę odniesienia przy określaniu 
kierunku na morzu. Namiar rzeczywisty jest kątem między północną częścią 
południka geograficznego a kierunkiem na obiekt namierzany. Na mapie morskiej 
może być wykreślony tylko kierunek rzeczywisty, czyli kierunek kompasowy, 
poprawiony o całkowitą poprawkę kompasu. 
 

L

NR

PZ/1000

KR

NR = 315 o

 
Rys. 13.3. Wykreślanie namiaru rzeczywistego na mapie morskiej 
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Namiar wykreślany jest na zidentyfikowany znak L na mapie. Identyfikacja 
znaków nawigacyjnych, wykorzystywanych do namierzania, jest ważnym procesem 
w łańcuchu bezpiecznej nawigacji na wodach ograniczonych. 
 

NRL

NRP

KDdNRL = 055º

NRP = 040º

KDd = 045º

KDd = 000º L

 
Rys. 13.4. Namiary ograniczające ruch statku 

 
Namiar wykreślony na mapie może służyć jako granica bezpiecznego marginesu 

pływania w pobliżu niebezpieczeństw nawigacyjnych. Stanowi również dużą pomoc          
w żegludze pilotażowej. Na rysunku 13.4 pokazano przykład ograniczenia ruchu 
statku z obu burt, w czasie przepływania wąskim przejściem. 

Nabieżniki 
Nabieżniki są odmianą linii pozycyjnej, której kierunek rzeczywisty jest wyzna-

czony na mapie, przez ustawienie stałych znaków nawigacyjnych z dokładnością 
geodezyjną, w rejonach nawigacyjnie trudnych. Tym samym nabieżniki zapewniają 
określanie kierunku z dużą precyzją. 

Światła i znaki dzienne umieszczone na szczytach nabieżników pozwalają 
na łatwą i szybką identyfikację danego nabieżnika. 
 

   

R

F

a) c)b)

 
 

 Znaki dzienne i świetlne nabieżnika są tak ułożone, aby ich czułość zapewniała 
bezpieczną nawigację statku w razie zejścia z osi toru. 

Rys. 13.5. Sposób przedstawiania szczytowych 
znaków dziennych nabieżnika w następujących 
sytuacjach: a) statek znajduje się w linii nabież-
nika, b)statek znajduje się po prawej stronie 
nabieżnika, c) statek znajduje się po lewej 
stronie nabieżnika 
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Wartość wektora r  zejścia statku z osi toru zależy od dwóch parametrów: 
odległości znaków od siebie oraz odległości statku od przedniego znaku nabieżnika. 
Wektor  r   oblicza się według ogólnego wzoru: 

 γsin
)(

⋅
+

= s
sddr . 

Do obliczeń praktycznych stosowany jest następujący wzór: 

 s
sddr )(00029,0 +

=    [m] (13.5) 

gdzie: 
 d – odległość obserwatora od znaku  F  [m], 
 s – odległość między znakiem  F  i  R  [m]. 

Kąt α między osią nabieżnika a obserwatorem znajdującym się obok osi 
nabieżnika, oblicza się z zależności: 

 d
r

=αsin  

RF sd

r

α

A

Z γ

 
Rys. 13.6. Czułość nabieżnika 

 
Wartość γ = 2′ określa zdolność rozróżnialności kątowej oka ludzkiego dwóch 

oddalonych od siebie obiektów. 
 
Przykład: 

Obliczyć wektor  r  dla danych: 

 d = 20 000 m,  s = 2 000 
 

Rozwiązanie: 

 
2000

(22000)20000
0,00058 ⋅=r    [m] 

 .m128=r  

Obliczone wartości stanowią podstawę do określania marginesu bezpieczeństwa ruchu 
w nabieżniku przy planowaniu nawigacji w rejonach ograniczonych. 
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13.3. Izolinia jako odcinek okręgu 
 
 

Linią pozycyjną z odległości od znanego, stałego obiektu, jest odcinek okręgu.  
Znajomość odległości do jednego obiektu nie pozwala obserwatorowi określić 
pozycji, w której znajduje się statek. Istnieje wiele metod uzyskiwania izolinii jako 
okręgu. Do metod tych należy zaliczyć: 
• pomiar odległości radarem, 
• pomiar odległości z kąta pionowego, 
• pomiar kąta poziomego do dwóch obiektów stałych. 
 

Odległość określona radarem nawigacyjnym 
Radar pozwala na określanie odległości do znanego, stałego, dającego wyraźne 

echo radarowe obiektu, zidentyfikowanego i zaznaczonego na mapie. 
Odległość tą stanowi promień koła, 
którego środek znajduje się w 
pozycji stałego obiektu, np. latarni 
morskiej. Każdy pomiar odległości 
radarem wiąże się z błędami, wyni-
kającymi z przyłożenia promienia 
kręgu jako odległości radarowej 
do  obiektu mierzonego. Do tego 
dochodzą dodatkowe błędy propa-
gacji, techniczne właściwości radaru 
itp. Zatem linia pozycyjna nie jest 
ściśle biorąc wycinkiem okręgu, 
lecz „pierścieniem” okręgu pozycyj-
nego. 
 
 
 

13.4. Określanie pozycji 
 
 
 Niezależnie od globalnych automatycznych systemów określania pozycji rejestro-
wanych na mapach elektronicznych, każdy nawigator musi znać podstawy klasycznej 
nawigacji terestrycznej, opartej na pozycjach określanych na mapach papierowych, 
jako drugi system zabezpieczający i sprawdzający działanie innych systemów 
elektronicznych. 
 Ponadto, w razie przerwy w zasilaniu elektrycznym na całym statku lub awarii 
globalnego systemu satelitarnego GPS, klasyczne systemy są jedynymi, za pomocą 
których można określić pozycję terestryczną. 

L
d

błędy pomiaru odległości
d = (0,01 – 0,02)

zakresu pracy radaru

izolinia
z odległości

 

Rys. 13.7. Przebieg izolinii z odległości radarowej z ilus-
tracją błędów pomiaru 
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Identyfikacja obiektów do określania pozycji 

W rejonie ograniczonym, gdzie istnieje wiele obiektów stałych i pływających, 
trudno jest zidentyfikować obiekty do określania pozycji radarem, zwłaszcza wtedy, 
gdy panuje ograniczona widzialność i znaki są poza zasięgiem widoczności 
obserwatora. 

Identyfikacji obiektu można dokonać, jeżeli znana jest pozycja obserwatora. 
W  takiej sytuacji, z dokładnie określonej pozycji na mapie, należy znaleźć kierunek 
i  odległość do szukanego obiektu. W podobny sposób można określić pozycję 
na wskaźniku radarowym. 

Drugi sposób to określanie pozycji z rakonu lub ramarka, które stanowią punkty 
wyjściowe do dalszej identyfikacji ech względem pewnego punktu na wskaźniku 
radarowym. 

W czasie dobrej widzialności dokonuje się określenia pozycji obserwowanej          
z dwóch, pewnych obiektów, namierzając jednocześnie trzeci o nieznanej pozycji.          
Z pozycji określonej z dwóch namiarów (lub odległości), wykreśla się trzeci namiar na 
poszukiwany obiekt (wcześniej namierzony), po czym, po zidentyfikowaniu obiektu, 
sprawdza jego przydatność do wykorzystania w następnych obserwacjach. 
 

Pozycja z namiaru i odległości 

Jest to jedna z najprostszych metod określania pozycji. Zalety tej metody 
polegają na tym, że do obserwacji wykorzystuje się tylko jeden obiekt. Dlatego też 
przed określeniem pozycji tą metodą, należy mieć pewność co do prawidłowej 
identyfikacji tego obiektu. 

Dokładność określonej pozycji zależy od dokładności namiaru i dokładności 
określania odległości. Wektor błędu namiaru zależy od błędu oceny kierunku oraz 
od odległości do namierzonego obiektu. Wektor błędu linii pozycyjnej z namiaru 
przyjmuje się jako: 

 60
)2( drK

⋅
=

δ     [m] (13.6) 

gdzie: 
 δ – błąd średni oceny kierunku (1º - 2º), 
 d – odległość obserwatora od mierzonego obiektu  [m]. 

Wektor błędu Kr  występuje z prawdopodobieństwem 95%. 
 

Przykład: 

Jeżeli  δ = ±1°,   d = 18 520 m, 
to wartość błędu 

 rK
 = 

60
185202 ⋅

= 617 m. 
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Błąd odległości zmierzonej radarem wynosi od 0,01 do 0,02 zakresu jego pracy. 
Jeżeli radar pracuje w zakresie 12 Mm, to wektor błędu odległości będzie wynosił: 

m444100
1852122

=
⋅⋅

=dr  

Pozycja może być dokładniejsza, gdy obserwator wykorzysta żyrokompas            
i sekstant. Określony namiar optyczny na kompasie, o w miarę dokładnej całkowitej 
poprawce, zmniejsza błąd średni namiaru do około m 1°. Zmierzony sekstantem kąt 
pionowy znacznie podnosi dokładność oceny odległości. Metoda ta może mieć 
zastosowanie jedynie w warunkach awaryjnych oraz na łodziach sportowych. 
 

PO/1000
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δd

 
Rys. 13.8. Określanie pozycji radarowej z namiaru i odległości wraz z oceną błędów 

 
 
 
13.5. Pozycja obserwowana z dwóch linii pozycyjnych 
jednoczesnych 
 

Pozycja z dwóch namiarów 

Ważnymi elementami wpływającymi na uzyskanie dokładnej pozycji z dwóch 
namiarów są: identyfikacja obiektów namierzanych oraz odpowiedni kąt przecięcia się 
linii pozycyjnych (od 30º do 150º). Najdokładniejszą pozycję z dwóch namiarów 
można uzyskać, gdy linie pozycyjne przecinają się pod kątem 90º. Ważna jest również 
jednoczesność pomiarów oraz kolejność mierzonych obiektów. Od nawigatora 
wymaga się znajomości analizy błędów pozycji, a zwłaszcza statystycznego rozkładu 
błędów pozycji obserwowanej. 

Niedostateczna identyfikacja jednego z obiektów namierzanych może dopro-
wadzić do uzyskania błędnej pozycji. Stąd określona pozycja z dwóch namiarów może 
być niepewna i winna być stosowana w ostateczności. 
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Rys. 13.9. Analiza wyboru obiektów do określania pozycji z dwóch namiarów, w zależności od: a) obiektów 
obserwowanych; b) odległości od dwóch stałych znaków  L1  i  L2 
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Pozycja obserwowana z dwóch odległości 

Wyznaczanie na mapie pozycji z dwóch odległości polega na wykreśleniu dwóch 
okręgów, których środki leżą w punktach mierzonych  L1  i  L2 . 
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Rys. 13.10. Wykreślone na mapie pozycje z dwóch odległości 

 

Zdarza się, że dwa okręgi przecinają się w dwóch punktach A i B pod małym 
kątem (rys. 13.10). Dla wyjaśnienia sytuacji należy wykonać trzeci pomiar, np. namiar 
na L3 . Kolejność wyboru obiektów do pomiarów odległości radarem wykonuje się 
odwrotnie, jak namiary; najpierw należy zmierzyć odległość do obiektów leżących          
na trawersie lub blisko niego, a następnie wykonać drugi pomiar odległości na obiekt 
znajdujący się bliżej rufy lub dziobu. Kąty przecięcia się kół pozycyjnych nie powinny 
być mniejsze od 30º, co można zapewnić, mając kąty kursowe obiektów pomiaru. 
 

Odległość i kąt poziomy do wyznaczania granic 
marginesu bezpieczeństwa 

Podobnie jak linia ograniczająca, wyznaczająca granicę bezpiecznej nawigacji, 
odległość określona radarem (lub w inny sposób) może służyć do prowadzenia 
nawigacji w rejonach nawigacyjnie trudnych. Na rysunku 13.11 pokazano obszar, 
którego należy unikać w czasie nawigacji. 
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Rys. 13.11. Granice niebezpieczeństwa wyznaczone odległością 

 
Margines bezpiecznego pływania można określić posługując się izolinią kąta 

poziomego (rys. 13.12). 
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Rys. 13.12. Granice niebezpieczeństwa wyznaczone kątem poziomym α 

 
 
 
13.6. Pozycja obserwowana z kilku linii niejednoczesnych 
 
 
 Brak możliwości określania jednoczesnych linii pozycyjnych różnymi metodami, 
lub z kilku obiektów, zmusza nawigatora do wykorzystania jednej linii pozycyjnej, 
obserwowanej w różnych momentach. Popularnie metoda ta nazywana jest pozycją 
obserwowaną z dwóch lub kilku linii niejednoczesnych. W metodzie tej każdy rodzaj 
linii pozycyjnej może być przeniesiony na drogę przebytą przez statek między 
obserwacjami. Jeden z najprostszych sposobów określania pozycji z dwóch namiarów 
niejednoczesnych pokazano na rysunku 13.13. Jeżeli założy się, że kąt kursowy I 
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pomiaru wynosi 45º, to kąt latarni L w momencie II pomiaru będzie równy 90º 
(lewy trawers); utworzony w ten sposób trójkąt będzie równoramienny, przy czym 
odległość przebyta między ramionami jest odległością do obiektu L . W dobie 
powszechnie stosowanych na statku radarów, nawigator w momencie T1 namierzy 
obiekt L i  odczyta odległość, uzyskując jednoczesną pozycję obserwowaną. 
Przedstawiona metoda może być stosowana jako sprawdzenie pozycji w warunkach 
awaryjnych. 
 Należy dodać, że przez przesunięcie kilku pojedynczych linii pozycyjnych, 
można uzyskać pozycję z kilku obserwacji niejednoczesnych. 
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Rys. 13.13. Sposób określania pozycji z namiaru na obiekt w różnych momentach obserwacji 
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Rys. 13.14. Pozycja z 2 linii pozycyjnych z namiarów niejednoczesnych 
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13.7. Pozycja z dwóch odległości na jeden obiekt 
 
 

Jeżeli nie ma możliwości określenia namiarów na pojedynczy obiekt, można 
wówczas wykorzystać odległości do jednego obiektu w różnych momentach 
obserwacji. Taka sytuacja została zobrazowana na rysunku 13.15 

 

L

PZ1

PZ2
PO

KD = 065

II

I

I

L1
KD = 065

211 PZPZLL =

dl = 10 Mm

dl = 10 Mm

d1

d2

T1 / 1300

T2 / 1400
 

Rys. 13.15. Sposób określania pozycji z dwóch niejednoczesnych obserwacji odległości na stały obiekt  L 
 

Proces określania pozycji jest następujący: 
1) należy zmierzyć odległość  d1  w momencie  T1  na obiekt  L ; 
2) w momencie  T2  zmierzyć odległość  d2  na obiekt  L ; 
3) z pozycji latarni  L  wykreślić  KD  równoległy do aktualnego; 
4) z pozycji L odłożyć odcinek przebytej drogi między PZ1 i PZ2 jako dl , uzyskując 

punkt L1 ; 
5) z punktu L1 wykreślić odległość d1 do przecięcia z drugą linią pozycyjną, uzyskaną 

z pomiaru d2 . 
Wyznaczone PO  jest pozycją w momencie T2 . 

 Dokładność pozycji obserwowanych z niejednoczesnych linii pozycyjnych jest 
pogorszona o błędy drogi, jaką statek przechodzi między obserwacjami w momentach 
T1  i  T2 .  Drugim, ważnym elementem decydującym o dokładności jest kąt przecięcia 
się przesuniętych linii pozycyjnych. 
 
 
 
13.8. Pozycja z trzech namiarów 
 
 

W czasie ruchu statku, pomiary namiernikiem kierunku na obiekty muszą być 
wykonane szybko i w odpowiedniej kolejności. Pierwsze namiary winny być 
wykonane na obiekty znajdujące się w pobliżu dziobu lub rufy, a następne, 
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lub ostatnie, na obiekty w okolicy trawersu statku, czyli najpierw dokonuje się 
namiaru na obiekty, dla których zmieniają się one wolno lub bardzo wolno, ostatnie 
zaś pomiary dotyczą obiektów o szybko zmieniających się namiarach. Pozycje zawsze 
opisuje się momentem ostatniego pomiaru. Jeżeli występują błędy (systematyczne 
lub przypadkowe), to powstaje trójkąt błędów. Przedstawiony trójkąt błędów można 
zmniejszyć metodami graficznymi, przez wykreślenie dwusiecznych między namia-
rami L1  i  L3 ,  L1  i  L2  oraz  L2  i  L3  (rys. 13.16a). Po dodaniu stałych wartości 
kątowych do namiarów uzyskuje się drugi trójkąt, po czym, łącząc odpowiednie 
wierzchołki, otrzymuje się  PO  (rys. 13.16b). 
 

L1

PO / 1500

ε
ε ε

trójkąt błędówIIIIII

błędy
namiarów

L2 L3

 
Rys. 13.16a. Trójkąt błędów z trzech namiarów oraz pozycja rzeczywista PO / 1500 
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Rys. 13.16b. Metoda uzyskania pozycji z trzech namiarów przez dodanie do każdego namiaru wartości 9º 
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 Błędy systematyczne można usunąć przez zastosowanie protraktora, bądź też 
przez dodawanie lub odejmowanie od namiarów stałej wartości kątowej °= 5mε . 
Po  wykreśleniu tak poprawionych namiarów, uzyskuje się dwa trójkąty błędów, 
których odpowiednie wierzchołki łączy się liniami prostymi. Linie te muszą się 
przeciąć w jednym punkcie  PO . 
 Trójkąt błędów powstaje z następujących przyczyn: 
• błędy w identyfikacji obiektów namierzonych, 
• błędy wykreślania namiarów na mapie, 
• stopień dokładności instrumentalnej kompasu, 
• błąd całkowitej poprawki kompasu, 
• niejednoczesność pomiarów, 
• stopień dokładności kartograficznej mapy, 
• błędy losowe pomiaru. 

Jeżeli każdy namiar nie jest obarczony błędem systematycznym, lub gdy 
zachodzi obawa, że w procesie pomiarowym namiarów znajdują się błędy 
przypadkowe, to usuwanie trójkąta błędów przedstawionymi wcześniej metodami 
graficznymi jest niewskazane. W takiej sytuacji najlepiej jest przyjąć pozycję 
w  środku  koła  wpisanego  w  trójkąt błędów. 
 
Wykorzystanie protraktora 

W celu uzyskania trzech namiarów wolnych od błędów systematycznych, należy 
wykonać następujące czynności: 
1) obliczyć różnice kątowe między namiarami kompasowymi NK1 i NK2 oraz między 

NK2 i NK3 , uzyskując różnice kątowe  α  i  β  ;  NK2 – NK1 = α ,  NK3 – NK2 = β  ; 
2) nastawić  ramiona  

protraktora  na 
     kąty  α  i  β ; 
3) przyłożyć   protraktor   na   mapę    
     w   okolicy  trzech  namierzanych 
     obiektów  L1 ,  L2  i  L3 ,  a  następ- 
     nie   przesuwać    ramiona    przy- 
     rządu,  aż  będą  styczne  do  tych 
     obiektów; 

4) zaznaczyć   ołówkiem   
punkt   w 

     środku  protraktora;  w ten sposób 
     uzyskuje    się    PO    (wolną    od 
     błędów). 

Powstałe błędy systematyczne obli-
cza się przez porównanie NR1 ,            
NR2  i  NR3 , wykreślone z pozycji             

 

L1

PO

α β

α β
kalka

mapa

L2 L3

 
 

Rys. 13.17. Sposób określania pozycji na mapie z dwóch 
kątów poziomych 
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obserwowanej PO , z namiarami kompasowymi NK1 , NK2 i NK3 . Tak obliczone 
różnice, po uśrednieniu, pozwalają określić  cp  kompasu. 

Zamiast protraktora można zastosować kalkę techniczną, na której wykreśla się 
kąty α i β , a następnie przesuwa po mapie tak, aby wykreślone ramiona przechodziły 
przez zaznaczone wcześniej punkty  L1 ,  L2  i  L3 . 
 
 

13.9. Problem doboru obiektów do obserwacji pozycji 
z trzech namiarów 
 
 
 Doskonałym systemem trzech obiektów do namierzania może być układ 
namiarów różniących się o 120º, czyli: α1 = α2 = α3 = 120º. Oznacza to, że statek 
znajduje się wewnątrz tego układu (rys. 13.18a). Mniej korzystny od takiego systemu 
jest układ, w którym różnica między poszczególnymi namiarami wynosi około 90º 
(rys. 13.18b), co oznacza, że suma kątów  α1 + α2 ≥ 180º. 
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Rys. 13.18. Rozkład obiektów do namierzania w aspekcie pewności i dokładności pozycji 

 Dobre wyniki dokładności pozycji można uzyskać, gdy trzy obiekty do 
namierzania leżą na jednej linii lub prawie na jednej linii (rys. 13.18c i d). 
Jeżeli układ obiektów znajduje się w głębi lądu, przy wartościach  α1 i α2   mniejszych 
od  30º,  to pozycja będzie mało dokładna (rys. 13.18e). 
 Ponadto należy unikać wyboru obiektów do namierzania, które mogą znajdować 
się na wspólnym okręgu z pozycją obserwatora. Taki przypadek nie ma rozwiązania, 
gdyż obserwator może znajdować się w każdym punkcie okręgu (rys. 13.19  i  13.20). 
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Rys. 13.19. Brak jednoznacznego określenia po-
zycji obserwowanej statku 

 Rys. 13.20. Sytuacja, gdy określanie pozycji obser-
wowanej z 2 kątów poziomych jest niewskazane 

 

Niewłaściwy dobór trzech obiektów do namierzania może spowodować, 
że pozycja błędna nie będzie możliwa do skorygowania. Niedopuszczalny jest wybór 
obiektów L1 , L2 i L3 , które leżą na wspólnym okręgu, gdy obserwator, zamiast 
namiarów na trzy obiekty, określa dwa kąty poziome na bazy L1 – L2 i L2 – L3 
(rys. 13.20). 
Wybór obiektów pomiarowych powinien więc spełniać następujące kryteria: 
1) do obserwacji należy wybierać obiekty leżące mniej więcej na jednej linii                  

i odpowiednio od siebie oddalone; 
2) obiekt środkowy L2 i obserwator winni znajdować się po tej samej stronie                  

linii łączącej obiekty skrajne, wówczas zostaną poprawnie spełnione kryteria 
dokładności pozycji; 

3) obiekty obserwowane mogą być wierzchołkami trójkąta, wewnątrz którego 
znajduje się obserwator; 

4) obiekty obserwowane i obserwator nie mogą znajdować się na wspólnym okręgu 
koła, jeśli planowana jest metoda określania pozycji z 2 kątów poziomych; 
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5) do pomiarów nie należy wybierać kątów poziomych, jeśli suma kątów α + β  oraz 
kąt  γ  przy  L2  dają łącznie wartość 360º. 

 
13.10. Pozycja obserwowana z dwóch kątów poziomych 
 
 Zasada określania pozycji statku tą metodą jest taka sama, jak z trzech namiarów. 
Wyjątek stanowi zwiększony stopień dokładności pozycji, gdy kąty α i β 
są  zmierzone sekstantem. Trudność pomiarów kątów poziomych, zwłaszcza dla 
niedoświadczonego obserwatora, powoduje zaniechanie stosowania tej metody 
na  małych jednostkach. O tej metodzie, należącej do przeszłości, wspomniano tylko 
w kontekście omawianego tematu. 
 Konstrukcja pozycji na mapie jest uciążliwa, dlatego wykorzystanie kalki 
technicznej zamiast protraktora można stosować w razie awarii systemów 
nawigacyjnych. Metoda pozwala na nawigację statku bez znajomości poprawek 
kompasu. Zaleca się ją jako sprawdzian pozycji z trzech namiarów, gdy niepewne są 
wskazania żyrokompasu. 
 
13.11. Określanie pozycji z trzech linii pozycyjnych  
 
 
 Wykorzystanie niezależnych źródeł informacji nawigacyjnej jako obiektów 
do  namiarów lub pomiarów innych parametrów nawigacyjnych, pozwala często 
dokonać weryfikacji ich wiarygodności. Dla przykładu, na rysunku 13.21 pokazano 
sposób określania pozycji na podstawie różnych informacji nawigacyjnych, jak 
odległości, kierunku i głębokości. Uzyskaną w ten sposób pozycję, w sytuacji, 
gdy wszystkie trzy linie pozycyjne, opracowane na podstawie trzech różnych źródeł 
pomiarów, tworzą mały trójkąt błędów, można uznać za wiarygodną, najbardziej 
prawdopodobną. 

1045

350°

L1

20
20

L2
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SHIP’S  TRACK
KDd = 130 o

020°  
Rys. 13.21. Pozycja obserwowana z głębokości i dwóch namiarów 
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Można wymienić wiele innych możliwości określania pozycji w podobny sposób, 
np.: kąt poziomy, odległość, głębokość itp. 
 

PZKR
KDd

PO
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+02

α2α2
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Rys. 13.22. Pozycja obserwowana z dwóch kątów poziomych na pary oddzielnych obiektów stałych 

 
 Określenia pozycji można dokonać z dwóch kątów poziomych, mierzonych 
na  oddzielne pary obiektów L1

 – L2 oraz L3
 – L4 . Ma to miejsce wówczas, gdy L2                  

i L3 są dość blisko siebie, co oznacza, że kąt między L2 i L3 jest bardzo mały. 
Na  rysunku 13.22 pokazano przypadek określenia pozycji, przy wykorzystaniu 
oddzielonej od siebie pary obiektów. 
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Rys. 13.23. Pozycja obserwowana z dwóch kątów poziomych na trzy obiekty leżące na linii prostej 
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Określanie pozycji z kilku linii niejednoczesnych 

 Jeżeli nie ma możliwości określenia odległości ze względu na widoczny tylko 
jeden obiekt do obserwacji, pozostaje wypróbowany sposób prowadzenia na niego 
namiarów w różnych momentach, w czasie ruchu statku (rys. 13.24). 
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Rys. 13.24. Pozycja określana z kilku linii niejednoczesnych, w rejonie działania prądu zgodnego z kierun-
kiem ruchu statku 

 
 Pozycje określane w ten sposób są bardzo „czułe” na błędy oceny przebytej drogi 
oraz zależą w dużym stopniu od różnicy kątów przecięcia się linii przesuniętych, jak 
P1 i P2 . W czasie działania prądu o nieznanych parametrach, tak określane pozycje 
mogą być błędne i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Na rysunku 13.24 przedsta-
wiony jest przykład, jak błędne mogą być pozycje P1 … P4 , gdy w procesie 
przesunięcia linii pozycyjnych z namiaru na obiekt L1  nie uwzględniono stałego            
prądu działającego wzdłuż kierunku drogi. W rzeczywistości prawdziwe pozycje,             
po uwzględnieniu prądu zgodnego z kierunkiem drogi statku, oznaczono jako ,1P′  ,2P′  

,3P′  .4P′  
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Rys. 13.25. Błędy pozycji określone z przesuwania linii pozycyjnych wzdłuż kursu rzeczywistego dla 
przyjętych prędkości po wodzie, bez znajomości parametrów znosu: AB - pływanie na zliczenie drogi nie 
uwzględniające znosu,  AC - wypadkowy kierunek drogi nad dnem w czasie zliczania drogi od  A  do  B,  
BC - całkowity znos w czasie zliczania drogi, C - pozycja obserwowana, określona z dwóch namiarów 
rzeczywistych na stałe obiekty L1  i  L2,  F1 , F2 … F4 - pozycje z przesuwania linii pozycyjnej po kursie 
rzeczywistym dla prędkości statku po wodzie Vs , Vs - prędkość statku według logu po wodzie, V1 , V2 … Vn - 
prędkość statku nad dnem 

 
 W praktyce stosowana jest jeszcze graficzna metoda oceny kierunku drogi nad 
dnem, wymagająca uprzedniego wykonania kilku namiarów na pojedynczy, stały 
obiekt L1  (rys. 13.26). Rozwiązanie problemu tą metodą polega na kolejnym 
wykonaniu niżej opisanych czynności: 

1. Po wykreśleniu trzech namiarów na obiekt L1 , należy wykreślić linię x-y przez 
latarnię  L  (najlepiej pod kątem prostym do środkowego namiaru). 

2. Na linii  x-y  odłożyć odcinek przebytej drogi dl1 między I i II namiarem i zaznaczyć 
punkt A oraz odcinek drogi dl2 , przebyty miedzy namiarami II i III, po czym 
zaznaczyć punkt  B . 

3. Z punktów A i B wykreślić równoległe do namiaru II, do przecięcia z I i II 
namiarem – zaznaczyć punkty  C  i  D . 

4. Połączone punkty  C  i  D  wyznaczają kierunek drogi nad dnem KDd . 

 
Należy zaznaczyć, że punkty  C  i  D  nie są pozycjami statku. 
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Rys. 13.26. Sposób graficzny oceny kierunku drogi nad dnem 
 
 Na rysunku 13.27 pokazany jest przykład wykreślenia linii x-y wzdłuż I namiaru, 
co nie zmienia wyniku określenia KDd . 
Na linii x-y trzeba odłożyć wartości różnic wskazań logu dl1 i dl2 , uzyskując w ten 
sposób punkty A i B. Następnie przez punkt B wykreśla się linię równoległą               
do II namiaru, do przecięcia się z linią III namiaru; punkt przecięcia wyznacza                
punkt D . Połączone punkty A i D wyznaczają kierunek drogi nad dnem, co nie jest 
równoznaczne, że statek znajduje się na tej linii. 
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Rys. 13.27. Graficzny sposób określania KDd 

 
 Podstawowy wniosek wynikający z wyżej wymienionego przykładu to fakt, 
że nie należy przesuwać linii pozycyjnych z jednego obiektu obserwowanego, przy 
braku rozeznania w zakresie dokładności przebytej drogi, a szczególnie w rejonie 
działania prądów o nieznanych parametrach. 



  

 

14.  ŻEGLUGA  W  WARUNKACH   ZAKŁÓCEŃ 
ZEWNĘTRZNYCH 

 
 
 
 
 
 
14.1. Wpływ wiatru na statek 
 
 
 Statek, jako obiekt sterowania, podlega działaniom wielu zakłóceń Z (t) , co ma 
wpływ na parametry ruchu – jego kierunek i prędkość. 

Działania wiatru, prądów morskich i pływowych, falowania oraz innych 
przeszkód na powierzchni wody (np. lody), stanowią główne składowe zakłóceń. 
Analizując wszystkie zakłócenia, trudno jest wyodrębnić działania zakłóceń tylko 
od wiatru. Rysunek 14.1 przedstawia uproszczony schemat działania zakłóceń Z (t)  
na statek od wiatru. 
 

STATEK
KDw , Vw , ϕ (t) , λ (t)

Z (t)

KR
Vs

C Inne parametry
zachowania się statku  

Rys. 14.1. Statek jako obiekt sterowania w warunkach zakłóceń 
 

Wejściowe parametry zmienne to kierunek drogi KR oraz prędkość statku Vs . 
Stała C dotyczy stanów: załadowania, zanurzenia, przegłębienia, wielkości powierzchni 
nawiewu oraz zanurzonej części kadłuba. Wyjście obejmuje kierunek drogi oraz takie 
wartości, jak: wielkość kąta dryfu, przechył stały, przechyły boczne, czyli odpowiedź 
kadłuba na zakłócenia od wiatru i fali. 

Działanie wiatru na wynurzoną część kadłuba powoduje dryf statku. Dryfowi 
podlega zarówno statek unieruchomiony, jak i statek będący w ruchu. 
 
Dryf statku bez napędu własnego (dryf swobodny) 

Statek nie poruszający się po wodzie, czyli gdy Vs = 0, ulega dryfowi, przy 
jednoczesnym oscylowaniu kadłuba wokół określonego, średniego kierunku ruchu. 

Zachowanie się statku unieruchomionego należy rozpatrywać jako układ dwóch 
powierzchni: zanurzonej i wynurzonej części kadłuba. Na rysunkach 14.2a i b poka-
zano układ sił występujących w czasie dryfu statku. Ta para sił powoduje, że statek 
staje się nawietrzny lub odwietrzny. W sytuacji pokazanej na rysunku 14.2a mamy 
do czynienia ze statkiem nawietrznym, a na rysunku 14.2b – ze statkiem odwietrznym. 
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Rys. 14.2. Układ środków bocznego oporu wody W i bocznego oporu powietrza P w różnych warunkach 
załadowania statku 
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Rys. 14.3. Układ statku bez napędu własnego w czasie dryfu wiatrowego w zależności od kąta ustawienia 
statku do wiatru 
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Wiatr działający na statek będący chwilowo w równowadze (rys.14.3a), położy 
go na kącie kursowym do wiatru α < 90º. Inaczej zachowuje się statek w sytuacji 
pokazanej na rysunku 14.2b, gdzie kąt kursowy do wiatru będzie większy od 90º. 

Prędkość dryfu zależy od stosunku  Fp / Fw ,  czyli bocznej wzdłużnej powierzchni 
oporu wody i powietrza. Statki o małych wartościach  Fp / Fw   dryfują wolniej. Drugim 
głównym parametrem, decydującym o prędkości dryfu statku, jest prędkość wiatru.        
W zależności od układu położenia punktów W i P w kadłubie, statek ustawi się 
w stosunku do kierunku wiatru pod kątem  α  lub  β . 
 Statek ulega dryfowi w kierunku wypadkowych sił wzdłużnych i poprzecznych 
Fx  i  Fy . 
 Charakterystyki swobodnego dryfu statku typu masowiec (tankowiec) o nośności 
około 50 tys. DWT pokazano na rysunku 14.4. 
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prędkość wiatru
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[w]
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statek pod balastem
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Rys. 14.4. Prędkość swobodnego dryfu w funkcji prędkości wiatru dla tankowca 50 tys. DWT 

 
Metody określania kąta dryfu statku w ruchu 

Stosowane są różne metody określania kąta dryfu. Najstarsza, praktyczna metoda 
oceny kąta dryfu, polega na pomiarze kierunku śladu torowego za rufą statku. 

Podobna metoda, stosowana 
przy małych prędkościach 
statku, polega na holowaniu 
na  lince pływaka. Zmie-
rzony kąt odchylenia kie-
runku linki od przedłużonej 
diametralnej na rufie statku 
jest kątem dryfu. Metoda ta 
jest stosowana na mniej-
szych, wolniejszych jednost-
kach żaglowych, gdyż jest 
mało dokładna, zwłaszcza 
przy wysokiej fali. W rejonie 

pilotowania statku można określić wartość kąta dryfu w czasie pływania statku            
w nabieżniku. Podstawy fizyczne zjawiska dryfu ilustruje rysunek 14.5. 

q
VL KD (KR)

Vw

KDw

α

α

ślad torowy

 
 

Rys. 14.5. Ilustracja kąta dryfu statku w ruchu 
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Jedna z metod praktycznych polega na ocenie dryfu według doświadczenia 
nawigatora. Bardziej dokładne metody oceny dryfu stosowane są na statkach 
posiadających precyzyjne systemy do określania pozycji. Metoda polega na określeniu 
różnicy między utrzymanym kierunkiem drogi według kompasu – kursem 
rzeczywistym, a kierunkiem drogi statku po wodzie, ocenianym na podstawie 
dokładnej pozycji. Jednak metoda ta posiada pewne ograniczenia, bowiem działanie 
wiatru powoduje powstawanie wiatrowych prądów powierzchniowych, wywołujących 
dodatkowe zakłócenia (rys. 14.6). Metoda ta polega na zastosowaniu wzorów 
empirycznych: 

drLw ddd +=  

dpdwdr ddd +=  

gdzie: 

 Ld  –  wektor drogi wg logu, 

 wd  –  wektor drogi po wodzie, 

 drd  –  wektor dryfu. 
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ddw - składowa
         dryfu od wiatru

dL ddr

dw
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o

KDw
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Rys. 14.6. Ocena kąta dryfu na podstawie porównania pozycji zliczonej i obserwowanej 
 
 
 
14.2. Dryf statku w ruchu 
 
 
 Definiowanie kąta dryfu statku w ruchu zależy od parametrów wektora ruchu 
statku oraz wektora prędkości wiatru. 
 Kąt dryfu statku α jest to różnica między kierunkiem drogi po wodzie a kursem 
rzeczywistym. Jeżeli wiatr działa z lewej burty, to statek spychany jest w prawo, stąd 
kąt dryfu ma znak dodatni. Natomiast przy działaniu wiatru z prawej burty, statek 
spychany jest w lewo i znak dryfu jest ujemny. 



262 Podstawy nawigacji morskiej 

 

 Wartość dryfu określa algebraiczna różnica między  KDw  i  KR : 

 α = ΚDw – KR   [º] (14.1) 
 
 

wiatr

PN    N

A

B

B′
Vw KDw

α [º]

KD [º]  (KR) (PZ)

Vs

kierunek drogi

wektor dryfu

kierunek drogi
po wodzie

kurs wykreślany na mapie,
gdy nieznane są zakłócenia

(PO)

 
Rys. 14.7. Kąt dryfu statku w ruchu 

 
 
 
14.3. Obliczanie poprawek α na dryf statku w ruchu 
 
 
 Przed przystąpieniem do obliczanie poprawek na dryf, należy przygotować 
aktualne dane o stanie statku, o warunkach zakłóceń, czyli parametrach wiatru, 
tj. kierunku i prędkości, które są niezbędne do uzyskania prawidłowych wyników. 
Do obliczeń poprawki α stosowane są różne wzory empiryczne. Najprostszy wzór 
do obliczania poprawki  α  na dryf ma postać [7]: 

  qV
VC

s

w sin
2

⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅=α     [º] (14.2) 

gdzie: 
 α −  poprawka na dryf  [º], 
 C – współczynnik dryfu obliczany eksperymentalnie  [º], 
 Vw –  prędkość wiatru pozornego  [m/s], 
 Vs –  prędkość statku  [m/s], 
 q –  kąt kursowy wiatru  [º]. 
 
 Współczynnik C zależy od powierzchni przekroju bocznego wynurzonej i zanu-
rzonej części kadłuba, przegłębienia statku, kształtu i rodzaju nadbudówek. Wzór jest 
ograniczony do obliczeń kąta dryfu poniżej 15º. Jest on o tyle niewygodny, że należy 
eksperymentalnie określić współczynnik  C . 
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 Inny, niżej podany wzór empiryczny nie ma ograniczeń co do wielkości kąta 
dryfu i może być stosowany bez ograniczeń: 

  qV
V

F
F

k
s

w

w

p sinsin
5,0

⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=α     [º] (14.3) 

gdzie: 
 α  − dryf statku  [º], 
 k – współczynnik dla statków handlowych równy 0,045, 
 Fp – przekrój bocznej powierzchni nawiewu  [m2], 
 Fw – przekrój bocznej powierzchni zanurzonej części kadłuba  [m2], 
 q – kąt kursowy nawiewu wiatru  [º]. 
 
 

LW

Fp

Fw  
Rys. 14.8. Wzdłużne powierzchnie przekroju kadłuba 

 

 Wartości  Fp  i  Fw  zmieniają się w zależności od stanu załadowania i zanurzenia 
statku oraz przegłębienia. Wzór jest uproszczony, gdyż przy kątach natarcia różnych 
od 90º-270º, zmienia się wielkość powierzchni nawiewu. 
Zależność dryfu statku α od kąta kursowego nawiewu wiatru ilustruje rysunek 14.9. 
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Rys. 14.9. Wykres poprawek na dryf w funkcji kąta kursowego dla zmiennych wartości prędkości wiatru, 
przy ustalonej prędkości statku i stanu załadowania:  Vs = const,  Fp / Fw = const 
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 W praktyce nawigacyjnej każdy nawigator powinien korzystać z przygotowanego 
wykresu poprawek na wiatr dla niskich wartości prędkości statku, w celu szybkiego 
określenia poprawki na dryf w rejonach nawigacyjnie trudnych. 
 
 
Przykład: 

Określić  α [º]  dla:  q = 045; Vw = 8 w,  
  dla  V = 6 w (const.) 
 
Odpowiedź:  α  ≅  7º;  określono na podstawie wykresu z rys. 14.9. 

 
 
 
14.4. Nawigacja na prądzie 
 
 
 W żegludze przybrzeżnej i w pilotażu statek często manewruje w ograniczonym 
obszarze wodnym, gdzie występują silne prądy. Niezależnie od rodzaju prądu 
(pływowego lub stałego), istnieje konieczność opracowania zasad określenia kierunku 
drogi nad dnem oraz prędkości (KDd , Vd ). 
 Zakłada się następujące warianty: 1 - gdy statek jest bierny w stosunku 
do parametrów prądu działającego na kadłub oraz 2 - gdy jest czas na ocenę 
nieznanych parametrów. Jeżeli są znane parametry prądu, to stosuje się wariant 
czynnego pływania na prądzie, czyli przeciwdziałania prądowi. Zakłada się przy tym, 
że na statek nie działa wiatr. 
Wariant 1 – statek jest bierny w czasie pływania na prądzie (rys. 14.10). 
 Znany jest kierunek drogi KDw (KR) oraz prędkość po wodzie Vw , natomiast 
nieznany jest kierunek drogi nad dnem  KDd   i  prędkość nad dnem  Vd . 
 

KDw
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A

N

Vd 
, (dd 

)

dwVwKDw
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Rys. 14.10. Żegluga na prądzie, gdy statek jest bierny w stosunku do parametrów prądu 
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 Sposób konstrukcji na mapie tego wariantu jest następujący: 
1. Z pozycji  A  wykreśla się kierunek drogi po wodzie  KDw (KR). 
2. Znany jest odcinek drogi przebytej w czasie, czyli wektor prędkości statku 

po wodzie  wV   (wg logu). 
3. Na kierunku drogi  KDw  odkładamy wartość  dw – przebytej drogi dla prędkości 

Vw (p. B). 
4. Z pozycji zliczonej  B  wykreślamy znany wektor prądu  (Vp , Kp ),  w wyniku czego 

otrzymujemy punkt  C . 
5. Łączymy punkt  A  z punktem  C . 
6. Wektor  dV   jest prędkością nad dnem, o kierunku  KDd  i  przebytej drodze  dd .  
 
Uwaga:  
W rzeczywistości parametry prądu Kp i Vp można uzyskać, gdy jednocześnie w momencie 
określania pozycji zliczonej w punkcie B , zostanie określona pozycja obserwowana w punkcie 
C  . Wektor BC jest aktualnym znosem od prądu. 
 

 W sytuacji, gdy nie jest znany wektor prądu pV , to w chwili uzyskania pozycji 
obserwowanej w punkcie C , połączenie pozycji zliczonej B z pozycją obserwowaną C 
daje możliwość oceny wektora prądu  Vp  i  Kp . 

Wariant 2 – statek przeciwdziała prądowi 
 Zadanie polega na wyznaczeniu kierunku drogi po wodzie, który pozwoli 
utrzymać statek na założonym kierunku drogi nad dnem KDd , przy istniejącym 
prądzie  Vp ,  Kp . 
 
 
Przykład: 

Dane: znany jest założony KDd od pozycji A do B oraz prędkość po wodzie Vw . Znane są również 
parametry prądu  Vp ,  Kp . 
Znaleźć:  KDw (KR),  a następnie obliczyć KK . 
 
Graficzny sposób rozwiązania zadania na mapie jest następujący (rys. 14.11): 
1) łączy się punkty  A  i  B ,  wyznaczając kierunek drogi nad dnem; 

2) z pozycji  A  (wyjście) wykreśla się parametry prądu Vp  Kp , przy założeniu, że nie zmienią się one 
w czasie pływania statku od  A  do  B ; 

3) z końca wektora prądu – punkt C, należy zatoczyć łuk wektorem prędkości statku Vw ,                       
do przecięcia się z  KDd  w punkcie  D ;  

4) powstały odcinek CD należy przesunąć równolegle do punktu A ; wykreślony w ten sposób 
kierunek jest kierunkiem drogi po wodzie KDw , którym należy płynąć aby utrzymać statek stale      
na  KDd . 

 
Różnica między  KDd–KDw  jest poprawką na prąd  βº. 
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14.5. Sposób analitycznego określania znosu statku 
 
 
 Do obliczania kąta β można zastosować odpowiednie wzory. Do tego celu można 
również wykorzystać dane zawarte w tablicach nawigacyjnych. 
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Rys. 14.12. Wartość znosu kąta  β  pod wpływem działania prądu 

 
Z trójkąta ABC wynika następujący związek wynikający z twierdzenia sinusów: 

 
wp V
q

V
sinsin

=
β  (14.4) 

Rys. 14.11. Metoda wyzna-
czania KDw i poprawki βº 
w żegludze na prądzie 
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Po przekształceniu uzyskamy zależność na wartość kąta znosu  β : 

 qV
V

w

p sinsin ⋅=β  (14.5) 

gdzie: 
 pV  –  wektor prądu, 

 wV  –  wektor prędkości statku po wodzie, 
 q –  kąt między kierunkiem prądu a kierunkiem drogi nad dnem  (Kp – KDd ). 
 
Z dużym przybliżeniem można tę wartość zastosować jako poprawkę w warunkach 
przeciwdziałania prądowi w ruchu statku na prądzie. 
 Wzór (14.4) jest wzorem przybliżonym, gdyż nie znamy wartości  β ,  aby określić 
KDd. W celu uzyskania dokładnej wartości β  º  dla tego kierunku, należy obliczyć 
wartość  q1 , co zapewni odpowiednią dokładność obliczeń kąta znosu.  
 Dokładny wzór na kąt  β  ma postać: 

  
1

1
cos1

sintg qm
qm

+
⋅

=β    [º] (14.6) 

gdzie: 
 q1 = Kp – KD ,  
 m = Vp / Vw . 
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KDw
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Rys. 14.13. Trójkąt prędkości 

 
 
 
14.6. Żegluga na prądzie i wietrze 
 
 
 Systemy zakłóceń zewnętrznych działające na statek, to prądy i wiatry. 
Znajomość zakłóceń jest podstawą do określenia poprawek, które pozwalają 
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na przeciwdziałanie zakłóceniom zewnętrznym, w celu utrzymania statku na zaplano-
wanym kierunku drogi nad dnem. W praktyce stosowane są dwa warianty pływania 
w warunkach zakłóceń zewnętrznych: 
• bierność wobec zakłóceń od prądu i wiatru, 
• przeciwdziałanie zakłóceniom od prądu i wiatru. 
 Zwykle stosowane są oba warianty według takiej samej kolejności. W począt-
kowej fazie statek pływa w warunkach działania zakłóceń, w celu określenia ich 
wartości, a następnie, po dokonaniu oceny parametrów całkowitego znosu, stosowane 
są poprawki. 
 
Bierność pod względem zakłóceń od prądu i wiatru 
 Jeżeli założy się, że określona jest pozycja w punkcie A , pozycja założonego 
punktu przeznaczenia B oraz dana jest jednocześnie prędkość po wodzie VW , 
(patrz rys. 14.14), wówczas można sformułować następujące wnioski: 
1) porównując pozycję obserwowaną w punkcie B1 i zliczoną PZ w tych samych 

momentach, można określić całkowity kąt dryfu γ º  oraz wektor całkowitego znosu 
( )cV ,  (Kcº) ; 

2) wystąpią trudności rozdzielenia poszczególnych składowych elementów dryfu; 
3 )  określona w ten sposób wartość kąta dryfu γ º  może być wykorzystana                     

do zastosowania wartości zbliżonej do poprawki  α º  + β º .  
 

A B
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wiatr

Vp
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N
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Vw
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KDd

VwwO
O

O
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wV    – prędkość statku po wodzie,  
pwV  – prędkość prądu wiatrowego, 

dV    – prędkość statku nad dnem,  
pV    – prędkość prądu stałego, 

cV   – prędkość całkowitego znosu,  
ppV  – prędkość prądu pływowego. 

wwV  – składowa prędkości od wiatru,   

Rys. 14.14. Związek między pozycją zliczoną PZ i obserwowaną PO 
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Przeciwdziałanie zewnętrznym zakłóceniom w ruchu statku 
 Znane parametry całkowitego znosu cV  mogą być wykorzystane do dalszej 
nawigacji. Metoda graficzna polega na odejmowaniu wektorów (rys. 14.15). 
Jeżeli są dane: pozycja wyjścia A (ϕA , λA ), pozycja przeznaczenia B (ϕA , λA ), odległość 
dAB  oraz KDd , wV , cV , Kc , a także  cp , to kierunek drogi KD (KR) oraz KK można 
obliczyć w następujący sposób: 
1) zaznaczyć pozycje  A  i  B  na mapie; 
2) z pozycji A wykreślić  cV , Kc  na okres 1 godz. (30 min); 

3) z końca wektora  C ( cV , Kc ) – punkt C, zaznaczyć łuk prędkością wV , do przecięcia 
się z  KDd  w punkcie  D ; 

4) z pozycji  A  wykreślić linię równoległą do  CD ; 
5) zmierzony kierunek KD jest kursem rzeczywistym, który należy poprawić o cp ,          

w celu otrzymania kursu kompasowego, KR º – cp º. 
 

D BA

C

N

KD(KR)

γ
KDd

KR

PORT

KDd

Vd
V

, Kc
c V w

 
Rys. 14.15. Przeciwdziałanie całkowitemu znosowi statku 

 
 

14.7. Pływanie statku małymi prędkościami 
przy działaniu prądu i wiatru 
 
 Na rysunku 14.16 przedstawiono sytuację, gdy wektor całkowitego znosu 
jest  większy od wektora prędkości statku po wodzie, co występuje w czasie 
manewrowania na małych prędkościach sterownych. Jeżeli nie jest znany parametr 
całkowitego znosu AC , to nawigator nie może przeciwdziałać zakłóceniom 
zewnętrznym, zwłaszcza przy zmianie kierunku znosu  AC1 (γ1). 
 Planowanie ruchu statku w rejonach ograniczonych, przy prądzie i wietrze, musi 
uwzględniać fakt, iż zmiana wartości poprawek na całkowity znos z wartości  γ1  na  γ2  
(rys. 14.16); spowoduje, że statek nie będzie przeciwdziałał zakłóceniom zewnętrz-
nym, gdyż  Vp  będzie większe od  Vw . 
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AB1 , (BC) –  prędkość statku (Vw ) , 

AB –  prędkość statku nad dnem (Vd ) , 

AC – wektor całkowitego znosu (Kc , Vc ) , 

AA1 –  wektor prądu pływowego (Kpp , Vpp) , 

A1A2 –  wektor prądu stałego (Kp , Vp ); prąd dryfowy od wiatru , 

A2C –  wektor dryfu od wiatru (Kdr , Vww ) , 

°+° βα –  poprawki na wiatr i prąd, 

KD –  kierunek drogi (KR) , 

KDd –  kierunek drogi nad dnem. 

 
 

Rys. 14.16. Ruch statku w czasie dużych zakłóceń zewnętrznych 
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 Na rysunku 14.17. pokazano zmiany poprawek γ1  i γ2  w wyniku zmian kierun-
ków drogi nad dnem z  KDd1  na  KDd2 . 
 

Schemat obliczania kursu kompasowego:
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Rys. 14.17.  Metoda graficzna planowania ruchu statku w rejonach ograniczonych, przy działaniu                           
prądu i wiatru 

VP2 
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14.8. Podstawowe kierunki i wektory w nawigacji morskiej 
 
 
1. Kierunki  [º] 
Kierunek północy rzeczywistej (true north)  (NN)  PN 
Kierunek północy magnetycznej (magnetic north)  (NM)  PM 
Kierunek północy kompasowej (compass north)  (Nk)  PK 
Kierunek północy żyrokompasu ( gyro-north)  (Nż)  Pż 

 
2. Kursy i kierunki drogi  [º] 
Kurs rzeczywisty (true course, true heading)   KR 
Kurs magnetyczny (magnetic course)    KM 
Kurs kompasowy (compass course)    KK 
Kurs kompasowy głównego kompasu  
(standard compass course)     KKG 
Kurs kompasu sterowego (steering compass course)  KKS 
Kurs kompasu namiarowego (bearing compass course)  KKN

 

Kurs żyrokompasu ( gyro-course)    KŻ 
Kierunek drogi po wodzie (course to steer) KDw (planowany) 
Kierunek drogi nad dnem (course over ground ) KDd (planowany) 
Kierunek drogi (track), planowany kierunek drogi na mapie KD  (planowany, 

brak informacji 
o zakłóceniach) 

Kierunek drogi nad dnem, przebyta droga (course made good ) KDd (realizowany) 
 

NK NN

δ
d

cp
KK

KM

KD

KDw

KDd
α

β

KD (KR) ( Vs )

KDw ( Vw )

KDd ( Vd )
A

NM

 
Rys. 14.18. Zależność między kierunkami statku w ruchu 
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3. Namiary  [º] 
Namiar rzeczywisty (true bearing)  NR 
Namiar magnetyczny (magnetic bearing) NM 
Namiar kompasowy (compass bearing)  NK 
(kompasu magnetycznego)  
Namiar żyrokompasowy (gyro bearing) NŻ 
Namiar względny (relative bearing) ∠ KK 
(kąt kursowy) 
Radarowy namiar względny (relative radar bearing) ∠ KKr 
(radarowy kąt kursowy) 
Poprawiony kąt kursowy (corrected relative bearing) ∠ KKpp 
Rzeczywisty namiar radarowy (true tradar bearing) NRr 

4. Poprawki urządzeń nawigacyjnych 
Dewiacja kompasu magnetycznego (deviation) δ 
Deklinacja magnetyczna (magnetic variation) d 
Poprawka prędkościowa żyrokompasu (speed error 
correction) δv 
Całkowita poprawka kompasu magnetycznego (compass 
error correction) cp 
Całkowita poprawka żyrokompasu (gyro error correction) cpż 
Poprawka na dryf (leeway correction) α 
Poprawka na prąd (correction for current) β 
Poprawka na całkowity znos (leeway and current 
correction angle) γ = α + β 
Poprawka na radiodewiację (radiodeviation) δ 
Poprawka loksodromiczna (half-convergency) ε (k/2) 
 

(2) − α

KDw2

KD (KR)

(1)

+ α

KDw1

KD (KR)
Poprawka na wiatr dodatnia

 ( + α )

Poprawka na wiatr ujemna
 ( − α )

 
Rys. 14.19. Poprawki na wiatr 
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(2) − β

KDd

KDw

(1)

+ β

KDd

KDw
Poprawka na znos dodatnia

 ( + β )

Poprawka na znos ujemna
 ( − β )

PZ

Kp

PZ

Vw

Vd

Vd Kp

Vw

 
Rys. 14.20. Znaki poprawek na prąd 

 

5. Elementy żeglugi na prądzie 
Prędkość po wodzie (speed through the water) Vw  [w] 
Prędkość nad dnem (speed over the ground) Vd  [w] 
Odległość po wodzie (distance to steam, steamed) dw  [Mm] 
Wektor prędkości dryfu (drift) Vp  [w] 
Wektor dryfu (drift distance) dp  [Mm] 
Odległość przebyta nad dnem (distance made good) dD  [Mm] 
Wektor całkowitego znosu (set) dC  [Mm] 

 np.: pwC VVV +=  

  dC = dw + dp 
 
6. Zamiana i określanie kursów 
Obliczanie kąta drogi nad dnem  [º ]: 

(1) KK + (δ ) = KM 
(2) KM + (d)  = KR 
(3) KR + (α) = KDw 
(4) KDw + (β) = KDd 

 cp = (d) + (δ) 
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Rys. 14.21. Przykład ruchu statku biernego w stosunku do zakłóceń od prądu i wiatru 

 
Obliczanie kursu kompasowego [º]: 

KDd ⇒ kierunek drogi nad dnem 
– ( β ) ⇒ poprawka na prąd (znos) 
KDw ⇒ kierunek drogi po wodzie 
– (α ) ⇒ poprawka na wiatr (dryf) 
KR ⇒ kurs rzeczywisty 
– cp ⇒ całkowita poprawka kompasu 
KK ⇒ kurs kompasowy 
 

 
 
 
14.9. Przygotowanie trasy od  A  do  B  na mapie 
Merkatora  (przejście nawigacyjne) 
 
 
 Przygotowanie trasy od  A  do  B  wymaga: 
1) ustalenia parametrów wyboru drogi, a następnie 
2) wykreślenia trasy na odpowiednich mapach. 
 Do naniesienia trasy na mapach morskich (drogowych) niezbędne są następujące 
dane: 
• kierunek drogi nad dnem  KDd  (wszystkie poprawki kompasów), 
• odległość  A-B,  czyli d , 
• przewidywana prędkość  Vd  (poprawki na znos i dryf), 
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• czas przejścia  t , 
• szerokość przejścia  b , 
• margines bezpieczeństwa  ∆y . 
 Ponadto, poza wymaganymi systemami nawigacyjnymi (GPS, DGPS, radar, 
namiary i odległości), należy uwzględnić: 
• wymagania nawigacyjne, jak: zapas wody pod stępką, prędkość bezpieczną, 

moment wysokiej wody, prądy pływowe, prądy stałe itp.; 
• obszary zmiany map; 
• obiekty widoczne dla radaru oraz charakterystykę świateł; 
• wykreślenie linii równoległych PI na wskaźniku radarowym, jako marginesu 

bezpiecznych odległości; 
• punkty zwrotu W/O ;. momenty rozpoczęcia i zakończenia, promień łuku R (ROT); 
• kontrolę pozycji po zwrocie (NRL , dL ) . 
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Rys. 14.22. Forma planu przejścia nawigacyjnego 

 
 Przedstawiony rysunek 14.22 stanowi bardzo ogólny schemat opisu trasy 
przejścia nawigacyjnego. Nie pokazano na nim wszystkich informacji potrzebnych 
do zaplanowania i realizacji bezpiecznej nawigacji. Dalsze informacje o planowaniu 
nawigacji zawarte są w rozdziale 20. 



 

 

15.  RADAR  W  NAWIGACJI 
 
 
 
 
 Urządzenie radarowe wykorzystywane jest w nawigacji do wykrywania obiektów 
wokół statku i określania ich położenia w stosunku do statku własnego. Za pomocą 
radaru możliwe jest określenie odległości pośrednio, poprzez pomiar czasu przebiegu 
sygnału elektromagnetycznego, wysyłanego przez nadajnik za pośrednictwem anteny 
i  powrotu sygnału odbitego do odbiornika. Pomiar odległości jest możliwy dzięki 
zastosowaniu w radarach fal o następujących właściwościach: 
• rozchodzących się prostoliniowo ze stałą prędkością, 
• ulegających odbiciu od obiektów napotykanych na kierunku promieniowania 

anteny, 
• promieniujących, w postaci krótkich pakietów impulsów, 
• wysyłanych przez antenę w przestrzeń z optymalną kierunkowością. 

 Odbity sygnał przedstawiony na wskaźniku radarowym jest „echem”, które może 
być retransmitowane przez transponder. Transponder generuje sygnał automatycznie, 
gdy odbierze impuls radarowy na odpowiedniej częstotliwości, wysyłany w jego 
kierunku. 
 Za pomocą radaru określane są dwa parametry nawigacyjne: odległość, namiar 
lub kąt kursowy, co pozwala na wyznaczenie współrzędnych pozycji obserwowanej 
statku posiadającego radar. 
 
Mapy radarowe 

 Mapy radarowe występują w dwóch wersjach. Pierwsza z nich obejmuje 
wykonane zdjęcia wskaźnika radarowego, będące obrazem obszaru wyświetlanego 
przez radar z odpowiedniej pozycji i wysokości anteny oraz w określonych warunkach 
meteorologicznych. Ten rodzaj map stosowany jest do ogólnej orientacji nawigacyjnej 
i nie nadaje się w pełni do wykorzystania w nawigacji z powodu wielu ograniczeń. 
Druga wersja map polega na wprowadzeniu określonych linii nawigacyjnych i punk-
tów w granicach wskaźnika radarowego, pozwalających na prowadzenie nawigacji 
na obrazie utrwalonym wcześniej, gdy jednostka płynęła, a który został zachowany 
w  pamięci komputera radarowego. Mogą to być tory wodne i nabieżniki (linie 
kierunków drogi), linie rozgraniczenia ruchu itp. 
 Zastosowanie tych map wymaga uprzedniego ich przygotowania, przed wejściem 
na dany obszar. Mapa radarowa musi także być odniesiona do określonych, fizycz-
nych obiektów na wskaźniku (pozycji geograficznych). W ruchu rzeczywistym dużą 
pomocą w nawigacji jest ARPA z automatyczną stabilizacją ruchu względem dna. 
Jednak w porównaniu z mapami elektronicznymi wymaga dużych nakładów pracy i 
dlatego niezbyt chętnie wykorzystywana jest przez nawigatorów. 
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Jednak w porównaniu z mapami elektronicznymi wymaga dużych nakładów pracy 
i dlatego niezbyt chętnie wykorzystywana jest przez nawigatorów. 
 Sprzężenie radaru z ECDIS stanowi pełny zakres informacji nawigacyjnej 
w czasie ruchu statku w trudnych i ciasnych obszarach nawigacyjnych. 
 
 

15.1. Zasada działania radaru i jego obsługa 
 
 W radarze (patrz rys. 15.1) odległość do obiektów określana jest na podstawie 
pomiaru czasu, jaki upływa od momentu wysłania impulsu przez generator w nadaj-
niku (1), który wytwarza wzmocniony sygnał wysokiej częstotliwości, następnie 
wysyłany jest z anteny – do momentu powrotu odbitego impulsu. Moment powrotu 
impulsu realizowany jest przez przełącznik nadawania-odbioru (2), znajdujący się 
w  falowodzie. W antenie (3) impuls elektryczny przetwarzany jest w energię fali 
elektromagnetycznej i wypromieniowany w formie krótkich impulsów. Antena wysyła 
kierunkowo wąski impuls, który po odbiciu wraca do odbiornika (4), a po wzmocnieniu 
jest przetwarzany na impulsy wizyjne, przenoszone na wskaźnik radarowy (5). 
 Wskaźnik, jako rodzaj lampy oscyloskopowej, zmienia energię elektryczną 
na obraz w postaci plamki. Kierunek obiektu na ekranie reguluje układ synchronizacji 
prędkości obrotowej cewki odchylającej lampy oscyloskopowej z prędkością obro-
tową anteny, obracającej się w prawo z prędkością 15-25 obr/min. 
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Rys. 15.1. Uproszczony schemat blokowy radaru [14, 56] 

  
 Do odczytu odległości wskaźnika radarowego wykorzystano specjalny układ 
znaczników, widocznych w postaci kręgów stałych odległości. Oprócz tego występuje 
ruchomy krąg odległości, przemieszczany wzdłuż promieniowania. Wartość 
zmierzonej odległości odczytuje się na skali. Linia kursu na wskaźniku, w postaci 
jasnej linii, wskazująca kierunek dziobu, zwana jest znacznikiem kursu (7). Początek 
tej linii znajduje się w środku ekranu, który może być przesunięty, w celu zwiększenia 
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zakresu pracy. Kurs statku na wskaźniku radarowym przekazywany jest bezpośrednio 
z żyrokompasu. 
 Modulator służy do zmiany cyklu pracy nadajnika w taki sposób, aby wysyłane 
były krótkie impulsy mikrosekundowe. Co sekundę, wysyłanych jest około 500-3000 
impulsów, w zależności od zakresu pracy radaru. Obwód podstawy czasu w modu-
latorze (8) kontroluje i synchronizuje wiele funkcji nadajnika i wskaźnika radaru. 
 W radarach nawigacyjnych stosowane są wskaźniki panoramiczne, umożli-
wiające wyświetlanie dwóch parametrów nawigacyjnych, tj. namiaru lub kąta kurso-
wego i odległości. Zarys rejonu śledzonego uzyskuje się w układzie współrzędnych 
biegunowych. 
 Na ekranie wskaźnika wyświetlane są: znaczniki kursu, znacznik namiaru, kręgi 
odległości – stałe i ruchome, ułatwiające identyfikację ech. Natomiast dla orientacji 
w  terenie, obraz na wskaźniku może być zorientowany względem dziobu lub 
względem północy. 
 Obraz na wskaźniku radarowym można ustawiać w ruchu względnym lub 
rzeczywistym. Ruch względny polega na tym, że pozycja obserwatora pozostaje 
nieruchoma i znajduje się w środku wskaźnika radaru. W czasie ruchu statku 
obserwuje się przesuwanie obiektów na wskaźniku z prędkością proporcjonalną 
do prędkości statku, lecz w kierunku przeciwnym do ruchu. Obiekt ruchomy (statek) 
na ekranie radaru będzie poruszał się po wypadkowej, w zależności od kursów 
i prędkości statku śledzonego i własnego. 
 W ruchu rzeczywistym, obraz śledzony na wskaźniku jest nieruchomy, natomiast 
statek porusza się zgodnie z kierunkiem i prędkością proporcjonalną do ruchu statku. 
Taki model ustawienia radaru ułatwia identyfikację i porównanie obrazu z mapą, 
a ponadto widoczne są wszystkie obiekty ruchome. 
 
Strojenie radaru 

W czasie eksploatacji radaru do celów nawigacyjnych należy go stroić tak, 
aby maksymalnie wykorzystać jego wszystkie możliwości. Na rysunku 15.2 pokazany 
jest schemat blokowy radaru wraz z ważniejszymi punktami regulacji, do których 
zalicza się [32]: 
• strojenie (tuning), 
• wzmocnienie (gain), 
• zasięgową regulację wzmocnienia (ZRW) (sea clutter), 
• zmianę zakresów (range marker), 
• jasność (brilliance), 
• ruchomy krąg odległości (variable range marker) – kreska namiarowa, 
• rozróżnialnik (discriminator), 
• centrowanie (środka) obrazu i wskaźnika kursu. 
 Ponadto radar wyposażony jest w wiele innych elementów i układów funk-
cyjnych, związanych z wykorzystaniem go do celów przeciwzderzeniowych, jak: ruch 
względny, ruch rzeczywisty, stabilizacja względem lądu, zorientowanie względem 
dziobu i względem północy itp. 
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Rys. 15.2. Rozbudowany schemat blokowy dotyczący regulacji radaru: 1 - strojenie; 2 - wzmocnienie;               
3 - ZRW; 4 - zmiana zakresów; 5 - jasność; 6 - ruchome kręgi odległości; 7 - rozróżnialnik  [32] 
 

Tabela 15.1. 

Porównanie zobrazowania radarowego  [10] 

Rodzaj zobrazowania  
Korzyści i wady  

w procesie nawigacji 
na mostku 

Zorientowanie 
względem dziobu 

Stabilizowany ruch 
rzeczywisty wg 

północy 
Stabilizacja względem 

kursu 

1. Jakość obrazu (zamazy 
    obrazu) w czasie zmian 
    kursu lub myszkowania 

Tak – jest to zjawisko 
utrudniające identyfi-
kację echa 

Brak zakłóceń echa 
(czysty obraz) 

Brak zakłóceń echa 
(czysty obraz) 

2. Namierzanie obiektów 
    stałych i ruchomych 

Trudny i wolny proces Bezpośrednia realizacja Bezpośrednia realizacja 

3. Kątowe rozdzielenie 
    echa, gdy obcy statek 
    myszkuje lub zmienia kurs 

Tak – to może być  
niebezpieczne zmyle-
nie obserwatora 

Nie istnieje Nie istnieje 

4. Konfrontacja obrazu za 
    szybą sterówki z obra- 
    zem radarowym 

Doskonałe Nie jest to oczywiste  
i proste 

Zasadniczo doskonały 
za wyjątkiem dużej 
zmiany kursu 

5. Konfrontacja mapy 
    z obrazem radarowym 

Nie jest to oczywiste  
i proste 

Doskonale Nie jest to oczywiste  
i proste 
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Regulacja obrazu 

Jedną z przyczyn awarii nawigacyjnych jest niewłaściwe posługiwanie się 
radarem, w tym niedbałe regulowanie obrazu radarowego (niedostrojenie). Takie 
zaniedbanie skraca zasięg i zmniejsza czytelność obrazu radarowego. Dlatego też 
należy pamiętać, w jaki sposób i kiedy powinno się regulować, bądź też wyko-
rzystywać, poszczególne elementy radaru. 
1. Jasność należy zawsze po zmianie zakresu uregulować. 
2. Wzmocnienie, jeżeli jest zbyt duże, rozjaśnia obraz, ale skraca zasięg. 
3. Strojenie klistronu należy często sprawdzać, gdyż pod wpływem wahań 

temperatury panującej wewnątrz i na zewnątrz sterówki ulega rozstrojeniu. 
4. ZRW służy do tłumienia ech od fal – jego regulacja powinna być tak przepro-

wadzona, aby resztki odbić od fal były jeszcze widoczne. 
5. Rozróżnialnik powinien być stale wyłączony, a używany sporadycznie, np. przy 

wytłumianiu odbicia od opadów atmosferycznych, w celu sprawdzenia, czy nie 
kryje się w nich echo statku lub stałego obiektu. 

6. Scentrowanie obrazu należy wykonać precyzyjnie, aby środek i kreska kursowa 
znajdowały się w punkcie 0. 

7. Kręgi i kreska namiarowa powinny być wygaszone; należy je rozjaśnić tylko 
wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. 

8. Podświetlenie tarczy krzyża namiarowego musi być wygaszone w czasie regulacji 
jasności i wzmocnienia. 

 Ogólną sprawność radaru należy sprawdzać dość często, stosować się do zaleceń 
dotyczących ograniczeń oraz uwzględniać takie czynniki, jak: 
• charakterystykę, sprawność oraz ograniczenia urządzenia radarowego; 
• ograniczenia wynikające z użytej skali zasięgu radarowego; 
• możliwości nie wykrycia przez radar w odpowiedniej odległości małych statków, 

lodów i innych obiektów pływających. 

Należy dodać, że nie wolno dokonywać oceny sytuacji nawigacyjnej wyłącznie 
na podstawie skąpych informacji radarowych. 
 
Interpretacja obrazu na wskaźniku radaru 

 Do najczęściej spotykanych zakłóceń obrazu radarowego należy zaliczyć              
[11, 61, 70]: 
• echa od fal, 
• echa od opadów atmosferycznych, 
• echa wielokrotne, 
• echa pośrednie, 
• echa na kierunkach listków bocznych lub wiązek bocznych, 
• zakłócenia interferencyjne, 
• martwe strefy i sektory. 
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Niżej omówione zostaną jedynie te zjawiska, które dotyczą wykorzystania radaru 
w nawigacji. Obejmują one głównie sposoby identyfikacji ech od stałych obiektów, 
związanych z procesem prowadzenia nawigacji. 

Nawet dość długi okres szkolenia operatora radarowego nie zapewni mu łatwego 
zidentyfikowania rodzaju echa na wskaźniku; mogą wystąpić trudności w ocenie ech 
z powodu słabej rozróżnialności kierunkowej lub odległościowej, mogą też pojawiać 
się fałszywe echa. Poza tym powstające cienie radarowe mogą pokazywać elementy 
lądu jako wyspy, linie wybrzeża zaś mogą tracić ciągłość z powodu cieni radarowych, 
bądź też mogą być wykrywane tylko górne części rzeźby terenu. 

 

Góra Góra

Góra

STATEK  
 

cień

cienie

 
Rys. 15.3. Pozycja statku: a) na mapie,  b) na wskaźniku radarowym [61] 
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R  
Rys. 15.4. Strefy cienia radarowego  [46] 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
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Rys. 15.5. Obraz radarowy w sytuacji istnienia cienia radarowego: a) na mapie, b) na wskaźniku radarowym  
[61] 
 
 Identyfikacja obrazu na wskaźniku zależy od wielu czynników, między innymi 
od: topografii, wielkości i zdolności odbijającej impulsy radarowe, wysokości anteny, 
jej rozmiarów, polaryzacji sygnału wysyłanego, parametrów propagacyjnych, takich 
jak pogoda, wilgotność, opady, fronty atmosferyczne, rodzaj materiału, z którego 
wykorzystano obiekt śledzony, kąta padania impulsu na obiekt itp. 

W celu określenia pozycji radarowych ważny jest parametr rozróżnialności 
kątowej namiaru  α .  W nowoczesnych radarach kąt α jest mniejszy od 1º. 
 
 

α1 > 1°
A

B

A1

B1

α2 < 1°

 
Rys. 15.6.  Echo dwóch radarów o różnych wartościach rozróżnialności kątowej kierunkowej : a) na mapie,  
b) na wskaźniku radarowym  [70] 
 
 
 
15.2. Wykorzystanie radaru na poszczególnych etapach żeglugi 
 
 

Radar jest wykorzystywany w każdej fazie żeglugi, tj. żegludze oceanicznej, 
przybrzeżnej i w rejonach ograniczonych. Jednak w każdej fazie stawiane są inne 
wymagania. 

a)                                                           b) 

         a)                                                                                             b) 
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Faza podejścia do lądu (Landfall ) 
 W tej fazie nawigator, dla potwierdzenia pozycji uzyskanej za pomocą innego 
systemu, stara się określić pozycję z odległego obiektu. Często identyfikacja wysokich 
obiektów, leżących poza linią zasięgu radaru, staje się utrudniona. Podobnie jak 
w żegludze oceanicznej, radar służy do wykrywania i oceny parametrów ruchu statków 
znajdujących się w jego zasięgu. 

Faza żeglugi przybrzeżnej (Coastal navigation) 
 Głównym zadaniem radaru w tej fazie jest kontrola pozycji oraz porównanie 
z pozycją określaną innymi metodami lub z innych źródeł. Radar pomaga w realizacji 
techniki monitoringu nawigacji i wymaga odpowiedniej organizacji pracy na mostku, 
doświadczenia w obsłudze radaru, które musi uwzględniać jego ograniczenia. 
Ważnym elementem w tej fazie jest wykorzystywanie radaru jako pomocy przeciw-
kolizyjnej ze statkami i obiektami stałymi (np. z pławami itp.). 

Faza rejonów ograniczonych (Difficult to navigation) 
 W tej fazie radar służy jako pomoc w pilotowaniu statku, stąd musi posiadać 
pewne właściwości techniczno-eksploatacyjne. 
 Trudno jest zaprojektować radar, który będzie doskonale pracował w różnych 
fazach żeglugi i w różnych, skrajnych warunkach hydrometeorologicznych. 
 
Wykorzystanie radaru w procesach nawigacyjnych 

 Planując nawigację w rejonach żeglugi przybrzeżnej, należy zaznaczyć na 
mapach dogodne, wyraźne obiekty, dobre do identyfikacji radarowej oraz określić 
wszystkie rakony i oznakowania nawigacyjne zaopatrzone w reflektory radarowe, 
a także przybliżone zasięgi radarowe obiektów pomocnych do prowadzenia nawigacji. 
 Niezbędne jest również wyznaczenie rejonów do określania (sprawdzania) 
pozycji radarowej, klasyfikując na sposoby określania pozycji, jak: namiar i odległość, 
dwie, trzy odległości itp. 
 Podczas zbliżania się do lądu z pełnego morza należy śledzić radarem szczegól-
nie dokładnie akwen przed dziobem, nastawiając duży zakres 24-48-milowy, w celu 
wykrycia linii brzegowej. W tym czasie konieczne jest zmniejszenie zakresu pracy 
radaru. Identyfikację odcinka wybrzeża przeprowadza się przez porównanie obrazu 
radarowego z mapą, mając przy tym na uwadze zniekształcenia linii brzegowej 
i  cienie radarowe na wskaźniku. Tak przeprowadzoną identyfikację konfrontuje się 
z pewną pozycją statku, uzyskaną inną metodą. W rejonach, gdzie linia brzegowa jest 
płaska, należy identyfikować echa z głębi lądu. 
 
Nawigacja w wąskich przejściach 

W rejonach tych ważny jest wybór odpowiedniego zakresu pracy radaru. Najdo-
godniejszym zakresem w wąskim przejściu jest 1-3 mile morskie. W szczególnych 
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sytuacjach podejścia do statku lub nabrzeża, stosowany jest zakres 0,75 mili morskiej. 
Najważniejsze jest jednak, aby utrzymać statek w osi toru lub po jego prawej stronie         
i dokładnie kontrolować prędkość statku nad dnem. Jeżeli wystąpi działanie wiatru,            
to należy zastosować odpowiednią wartość poprawki na dryf. Szczególną uwagę 
należy zwracać na mosty i linie wysokiego napięcia. 

W wąskich przejściach najtrudniejszymi manewrami są: wyprzedzanie oraz 
mijanie się statków w gęstej mgle za pomocą radaru. Zwłaszcza przy tych manewrach 
należy zwracać szczególną uwagę na statki zacumowane, stojące przy nabrzeżu, gdyż 
nadmierna prędkość może uszkodzić cumy stojącego statku. Zwroty w wąskich 
przejściach są najtrudniejsze podczas działania wiatru lub prądu. Taka sytuacja 
wymaga dużego doświadczenia w pilotowaniu statku, a szczególnie we mgle. 
 

Wykorzystanie radaru do określania pozycji 

 Do określania pozycji za pomocą radaru należy wykorzystywać pewne, zidentyfi-
kowane obiekty, dające na wskaźniku radarowym jednoznaczne, silne echo. Radar 
musi być odpowiednio dostrojony pod względem ostrości obrazu, w zależności            
od zakresu pracy. 
 Przed rozpoczęciem pomiarów nawigacyjnych radarem, należy dokonać analizy 
doboru metod określania pozycji oraz obiektów pomiarowych, w zależności                   
od stosowanego zakresu pracy radaru. Radar można wykorzystać do następujących 
metod określania pozycji: 
• namiar i odległość  (N/D), 
• dwa namiary  (2N), 
• dwie odległości  (2D), 
• trzy namiary  (3N), 
• trzy odległości  (3D). 

 Na rysunku 15.7a pokazano metodę określania pozycji radarowej, przy wykorzys-
taniu dwóch namiarów na krawędzie wyspy K1 i K2 oraz odległości  d  od krawędzi  B. 
Na rysunkach 15.7b i c pokazano pozycję statku z radaru, określoną z trzech 
odległości na cyple lądu stałego. 
 Najlepsze efekty określania pozycji radarowej uzyskuje się przy zastosowaniu 
metody trzech odległości lub namiaru i odległości. Wybór metody zależy od wielu 
czynników, miedzy innymi od: 
• potrzebnej niezawodności pozycji i krótkiego czasu na jej określenie, 
• charakterystyki systemu radarowego, zobrazowania itp., 
• indywidualnej umiejętności nawigatora, 
• sytuacji nawigacyjnej i warunków nawigacyjnych, 
• trudności interpretacji obrazu radarowego, 
• kąta przecięcia się linii pozycyjnych. 
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Rys. 15.7. Typowy przykład określania pozycji radarowych z kilku linii pozycyjnych: a) pozycja wykreślona 
na mapie z dwóch namiarów i odległości, b) z trzech odległości radarowych, c) widok na wskaźniku 
radarowym pozycji określonej z trzech odległości [61] 
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Rys. 15.8. Przykłady wyboru obiektów do określania pozycji radarowej z trzech odległości: a) w wąskim 
przejściu, b) między wyspami 

a) 

b) c) 
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Teoretyczna dokładność pozycji zależy od dwóch elementów: dokładności 
zmierzonych parametrów nawigacyjnych, jak kąta przecięcia się linii, czyli od różnicy 
namiarów na obrane obiekty lub od dokładności pomiaru odległości. 

Jak już wspomniano, parametr pomiaru odległości jest dokładniejszy od para-
metru pomiaru kierunku – namiaru. Na rysunku 15.9 przedstawiono próbę analizy 
dokładności pozycji, w zależności od stosowanego zakresu (w tym od odległości 
obiektów pomiarowych) oraz zastosowanej metody określania pozycji, czyli wyboru 
odpowiednich linii pozycyjnych. W tym celu do oceny dokładności pozycji wyko-
rzystano odpowiednie wzory. Obliczenia weryfikowano wyrywkowo poprzez obser-
wacje pozycji innymi metodami. Z analizy wynikają następujące wnioski: 
1. Na małych zakresach: 3-6 Mm, dokładności pozycji radarowych różnią się 

niewiele, niezależnie od metody ich określania. 
2. Różnice w określeniu dokładności pozycji różnymi metodami pojawiają się 

na zakresach pracy radaru większych od 12 Mm. 
3. W każdym przypadku pozycje radarowe określone metodą trzech odległości 

radarowych dają najdokładniejsze wyniki. 
4. Pozycja określana z samych namiarów radarowych jest najmniej dokładna, dlatego 

należy unikać stosowania wyłącznie tej metody. 
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Rys. 15.9. Porównanie średniokwadratowych błędów pozycji określonych radarem różnymi metodami, 
w funkcji odległości od obiektów pomiarowych [74] 
 
 Wartość błędu wektorowego z namiaru, z prawdopodobieństwem 95%, oblicza 
się ze wzoru: 

  3,57
)2 rk

k
dr ⋅

=
δ     [m] (15.1) 

gdzie: 
 δ k  – średni błąd kierunku: δ k  ≅ m 1° .  



288 Podstawy nawigacji morskiej 

 

Błąd wektorowy odległości wynosi: 

  rd = 0,01 · Z    [m] (15.2) 

gdzie: 
 Z – zakres pracy radaru [m]. 

Kąty przecięcia się linii pozycyjnych dobrano dla jednakowych wartości, podobnie jak 
równe odległości do mierzonych obiektów. 
 

Możliwości wykrycia odległych obiektów radarem 

Maksymalne odległości, na których obiekty stałe mogą być jeszcze widoczne 
na wskaźniku i mogą dać ślad do ich identyfikacji, zależą od rodzaju wysokości, 
wielkości itp. Istotne jest przy tym ustalenie określonej wysokości anteny. W tabelach 
15.2 i 15.3 wyszczególniono odległości wykrycia radarem różnych obiektów stałych 
i pływających, dla wysokości anteny radarowej równej 15 m. 
 

 Tabela 15.2. 

Odległości wykrycia obiektów stałych i pływających  [70, 71, 75] 

Rodzaj obiektu Odległość wykrycia  [Mm] Uwagi 

Wysokie góry, z dalszej odległości 
     ląd stały 
Góry, klify 
Duże statki 
Małe statki 
Latarniowce 
Pirsy, falochrony 
Statki poławiające 
Małe kutry 
Jachty 
Pławy małe 
Pławy duże 
Pławy z reflektorem 
 
 
Niskie wybrzeża 

20 
 

15 
 10 – 20 
   6 – 10 
   6 – 10 

5 
   3 – 9 
   3 – 6 
0,5 – 4 
0,5 – 1 
   4 – 6 
   6 – 8 

 
 

   1 – 6 

Do wysokości 60 m 
 
Do wysokości 30 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekty z reflektorem radarowym 
(wg normy) o wysokości kilku 
metrów 

 
Tabela 15.3. 

Odległości wykrycia lodów 

Rodzaj obiektów Odległości wykrycia [Mm] Uwagi 

Góry lodowe stołowe 
Średnie góry lodowe 
Odłamy lodowe 
Spiętrzenia lodowe 
Krawędzie pola lodowego 

12 – 20 
2 – 8 
0 – 2 
2 – 4 

0,3 – 1 

Wysokość 20 – 70 m 
5 – 10 m  wysokości 
0 – 5 m  wysokości 
Niewielkiej wysokości 
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 Wyszczególnione w tabelach odległości wykrycia radarem różnych obiektów 
przyjęto dla atmosfery normalnej. Przy gęstej mgle odległości te mogą być 
zmniejszone o 15-20%. 
 

Identyfikacja linii brzegowej 

Poniżej przedstawiono uwagi praktyczne, dotyczące zakresu i jakości obrazu 
na wskaźniku radarowym różnych obiektów na wybrzeżu morskim. 
1. Cyple piaszczyste lub czyste, płaskie plaże nie są praktycznie zauważane 

na wskaźniku w odległościach większych od 1-2 Mm. Często załamywane fale 
na mieliznach przybrzeżnych mogą być pomylone z linią brzegową. 

2. Płaskie, bagniste i muliste brzegi lepiej odbijają impulsy radarowe niż piaszczyste 
plaże. Słabe echa obserwowane przy niskiej wodzie, znikają przy wodzie wysokiej. 
Krzewy i gęste zarośla mogą dawać silne echo, jednak zawsze zależy to od gęstości 
zarośli. 

3. Wydmy piaszczyste, pokryte roślinnością, są wyraźnie widoczne na wskaźnikach 
radarowych, co można również pomylić z rzeczywistą linią brzegową. 

4. Laguny i jeziora wewnątrz lagun nie są dostrzegane na ekranie radaru; czasami 
wysokie rafy otaczające laguny mogą pokazać się na ekranie, natomiast niskie nie 
są zauważalne. 

5. Atole koralowe i długie obszary wysepek mogą być dobrze obserwowane 
na  wskaźnikach wtedy, gdy impulsy radarowe biegną do nich prostopadle; 
szczególnie wyraźnie widać załamania fal na rafie. 

6. Odbite echa od pochylonych, pagórkowatych wybrzeży są wyraźne i silne. Mogą 
się tam pojawiać cienie radarowe. 

7. Niskie wysepki dają słabe echa. Porośnięte palmami polepszają odbiór. Wyspy 
zalesione zawsze dają lepsze echa niż wyspy bez roślinności. 

 
Stosowanie metody linii równoległych (parallel indexing – PI ) 

Technika linii równoległych jest prostą, wygodną metodą kontroli ruchu statku         
w rejonach ograniczonych. Metoda opiera się na wykorzystaniu radaru pracującego             
w ruchu względnym, przez obserwację nieruchomego punktu odniesienia, przemiesz-
czającego się na ekranie radaru z prędkością statku, równolegle w przeciwnym 
kierunku. 

Metoda linii równoległych musi być przygotowana na etapie planowania 
przejścia nawigacyjnego. Procedura jest następująca: 
1) w pobliżu wykreślonych na mapie kierunków drogi nad dnem, wybiera się 

widoczne obiekty radarowe (rakony, wyspy, cyple); 
2) w bezpiecznej odległości od niebezpieczeństwa wykreśla się kierunek drogi nad 

dnem KDd, a następnie przez wybrany punkt odniesienia wykreśla się linię 
równoległą do  KDd  (punkt  C  na rys. 5.10), zwaną  NAVLINE; 
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3) w czasie ruchu należy śledzić przyjęte odległości; odległość może być mierzona 
dostępnymi metodami, za pomocą interscanu, stałych okręgów odległości lub 
ruchomego kręgu odległości; 

4) linie równoległe wykreśla się na rzutniku refleksyjnym; można również wyko-
rzystać stałe linie równoległe na ruchomym rzutniku; 

5) zejście z zaplanowanego kierunku drogi zobrazowane jest natychmiast na 
wskaźniku radarowym; należy przyjąć odpowiedni margines bezpieczeństwa dla 
ewentualnego zboczenia z kierunku drogi, które natychmiast zostaje zobrazowane 
na wskaźniku radarowym, w celu wykonania manewru powrotu na KDd, aby 
uniknąć sytuacji nadmiernego zbliżenia statku do obszaru niebezpieczeństwa. 

 
 

KDd
margines bezpieczeństwa

C

L d

A

ruchomy krąg odległości
bezpiecznej od punktu C

linia równoległa  (NAVLINE)
 

Rys. 15.10. Linia równoległa do kontroli całkowitego znosu z kierunku ruchu 
 
 

Zasady korzystania z metody linii równoległych w nawigacji pilotowej 

 Stosując metodę linii równoległych (PI), należy używać wyłącznie radarów 
sprawnych technicznie. Ponadto, przed przystąpieniem do realizacji tej metody, 
należy: 
• poprawić wskazania znacznika kursu o poprawkę żyro; 
• korygować ustawienia początku podstawy czasu do środka wskaźnika radarowego; 
• sprawdzić dokładność wskazań pomiaru odległości radarowej za pomocą innego 

systemu pozycyjnego, np. GPS; 
• z dużą ostrożnością dobierać na mapie stałe punkty odniesienia; 
• sprawdzać prawdziwość identyfikacji wybranego punktu odniesienia za pomocą 

pozycji uzyskanych z innego systemu pozycjonowania, np. GPS; 
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• sprawdzać pracę radaru na danym zakresie; w razie zmiany zakresów należy 
powracać natychmiast na stały zakres lub pracować na dwóch radarach jedno-
cześnie; 

• sprawdzać pozycje na mapie w regularnych odstępach czasu oraz nanosić współ-
rzędne na mapę. 

 Zaleca się, aby ćwiczenia związane ze stosowaniem technik linii równoległych 
były przeprowadzane w dobrych warunkach nawigacyjnych (rys. 15.11). 
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Rys. 15.11. Przykład wykorzystania radaru i linii równoległych w wąskim przejściu w celu wykonania              
zwrotu o 60° 
 

Ruch statku w linii stałego namiaru 

Drugą użyteczną i bezpieczną metodą wykorzystania radaru w nawigacji 
w rejonach ograniczonych jest pływanie w linii stałego namiaru. Metodę tę można 
porównać do pilotowania statku w dobrych warunkach widzialności, w światłach 
sektorowych. 
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Metoda polega na wyznaczeniu na mapie obiektów dobrze odbijających impulsy 
radarowe, z jednocześnie naniesioną pozycją. Na ogół są to rakony lub obiekty 
z  reflektorami radarowymi, umieszczonymi na oznaczonych punktach na mapie. 
Na  śledzony obiekt wykreśla się na mapie właściwy namiar, wraz z ograniczającymi 
namiarami, bezpiecznymi z obu stron (NRL, NRP – rys. 15.12). 
Pływanie w linii stałego namiaru często połączone jest z metodą linii równoległych 
lub stałej odległości, co zwiększa bezpieczeństwo nawigacji. 
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Rys. 15.12. Prowadzenie statku w linii stałego namiaru 

 
 
Manewry wejściowe do portu i nawigacja w porcie 

Wejścia do portów są rejonami trudnymi pod względem nawigacyjnym, stąd 
należy bardzo szczegółowo je zaplanować. Na uwagę zasługuje wykorzystanie linii 
równoległych, poruszanie się w linii nabieżnika radarowego oraz kontrolowane 
radarowo zwroty statku. Na rysunku 15.13 przedstawiono sposób zwrotu o kąt 130º 
kontrolowany radarem. Dla przyjętego promienia 1,5 Mm, statek wykonuje zwrot przy 
kontroli odległości w kilku namiarach:  065º,  030º,  360º,  320º. 

Żegluga w basenach portowych za pomocą radaru nie sprawia kłopotu przy 
pogodzie bezwietrznej. Manewry mogą być prowadzone na zakresach pracy radaru 
0,75 Mm  i  1,0 Mm. 
Nawigator w czasie manewrów wejściowych do portu wykorzystuje do obserwacji 
południowy cypel mola. W czasie manewrów wejściowych namierza cypel i określa 
odległości, kontrolując ruch w czasie ciągłej zmiany kursu w lewo: od  130º  do  360º. 
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MANEWRY  WEJŚCIOWE  DO  PORTU  ZA  POMOCĄ  RADARU 
 
 
 

 

Rys. 15.13. Kontrola pozycji P1, P2, P3 w czasie wejścia do portu na podstawie obserwacji kierunków 
i odległości radarem (wg autora, na podstawie [26] ) 
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15.3. Dokładność wskazań radaru do celów nawigacyjnych 
 
 
 Wiele czynników związanych z charakterystyką eksploatacyjną radaru ma wpływ 
na dokładność wskazań. Dokładność pozycji radarowej zależy od rodzaju urządzenia, 
jak również od wyszkolenia i doświadczenia nawigatora. Ogólnie można jednak 
wskazać na metody określania pozycji terystrycznej, biorąc pod uwagę dokładności 
określenia kierunku i odległości za pomocą radaru. Ograniczenia pracy każdego 
radaru należy znać zanim określi się pozycję radarową. Na dokładność wskazań 
radaru znaczny wpływ mają między innymi takie czynniki, jak: szerokość wiązki, 
długość impulsu, zestrojenie pracy radaru oraz interpretacja echa na wskaźniku. 
Szerokość pozioma wiązki impulsu radarowego, mniejsza od 1º, oraz szerokość 
pionowa wiązki powyżej 20º, wpływają na dokładność namiaru i odległości w czasie 
kołysania statku na fali. Większy kąt wiązki w pionie pozwala na zwiększenie         
zasięgu. 

Rozróżnialność kierunkowa zależna jest zatem od szerokości wiązki impulsu 
w poziomie. Jest to różnica między namiarami na obiekty znajdujące się w tej samej 
odległości i leżące obok siebie (resolution in bearing). 
 
 
 

Tabela 15.4. 

Porównanie pracy radaru w zależności od czasu trwania impulsu  [10] 

 Krótki czas trwania impulsu Długi czas trwania impulsu 

Poziom mocy (energii) Mniej energii, stąd stosowany na 
niskich zakresach 

Wysoki pobór mocy. Praca możliwa 
na długich zakresach 

Minimalne zasięgi Dobra praca na małych zakre-
sach. Dla długości impulsu 0.2 µs, 
minimalny zasięg teoretycznie = 
= 30 m 

Słabe efekty na wyższych zakre-
sach 

Rozróżnialność odległościowa Dobra Słaba 

Poziom odbioru na wskaźniku Krótkie echo w kierunku. Pro-
dukuje dobry obraz nawet, gdy 
echo szybko się porusza na 
wskaźniku 

Długie echo w kierunku (długa 
kreska) na niskich zakresach, 
nawet przy szybkim ruchu echa. 
Dobrze wskazuje na wyższych 
zakresach 

Efekt zakłóceń od powierzchni 
morza (sea clutter) 

Mało rozszerzony czysty obraz, 
ze względu na niski poziom mocy 
impulsu 

Zbyt dużo energii wraca do od-
biornika, stąd środek wskaźnika jest 
rozmyty i zasłonięty 

Wykorzystanie w czasie opadów Możliwość wykrycia echa w czasie 
silnej ulewy. Ogólnie, powracające 
impulsy od echa statku są słabe 

Długi impuls pomaga przezwyciężyć 
tłumienie sygnału przez deszcz, co 
daje szansę wykrycia echa leżącego 
poza zasięgiem działania opadów 
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Tabela 15.5 

Porównanie różnych parametrów technicznych radarów  [10] 

Cechy 
techniczno-eksploatacyjne Charakterystyka pracy 

Charakterystyka 
uzupełniająca pracę 

Moc nadajnika Wysoka;  
doskonała do wykrywania obiektów 
odległych i penetracji w deszczu 

Niska; 
redukuje fałszywe echa na krótkich 
zakresach pracy 

Długość fali 3 cm; 
daje dobrą rozróżnialność echa 

10 cm; 
dobra do celów zmniejszenia regu-
lacji zasięgu (sea clutter response), 
również dobrze wykrywa obiekty 
w deszczu 

Długość impulsu Długie; 
dobrze wykrywa dalekie obiekty 
i dobrze penetruje obiekty w czasie 
deszczu 

Krótkie; 
dobrze pracuje na krótkich zakre-
sach i zmniejsza zakłócenia od fal 
i deszczu 

Szerokość wiązki w poziomie Wąska; 
dobra do rozróżnialności kątowej 
(namiarów) 

Mniej wąska; 
zwiększa rozciągliwość echa (po-
mniejsza rozróżnialność echa) 

Wysokość anteny Wysoka; 
dobra do wykrywania odległych 
obiektów, również redukuje sektory 
cienia 

Niska; 
dobra do wykrywania obiektów na 
małych odległościach, zmniejsza 
także zakres zakłóceń od fal 

Usytuowanie anteny W płaszczyźnie diametralnej statku; 
dobrze służy radar w czasie pilo-
towania statku 

Przesunięta od środka na burtę; 
wprowadza zmienne struktury cienia 

Skala zakresu Długie; 
dobre do wczesnego ostrzegania 

Krótkie; 
dobre do wykrywania zakłóceń 
i  rozróżnialności  echa 

Przedstawienie zobrazowania Ruch względny; 
dobre do oceny CPA 

Ruch rzeczywisty; 
dobre do oceny aspektu i innych 
parametrów ruchu 

 
Długość impulsu ma wpływ na lepszą rozróżnialność odległościową na krótkich 

zakresach. Długość ta określa minimalny zasięg radaru, co jest szczególnie ważne 
w czasie pływania w wąskich przejściach i kanałach. 

Nowoczesne radary posiadają specjalne układy, które pozwalają na ręczną 
regulację, jednocześnie polepszającą rozróżnialność kątową i odległościową. Również 
zmienia się charakterystyka regulacji wzmocnienia na małych zakresach, co redukuje 
odbicia od fal. Zmiana polaryzacji anteny z poziomej na kołową, zmniejsza znacznie 
efekt odbicia od fal, małym kosztem mocy impulsu. Zakres częstotliwości pracy 
radaru jest ważnym elementem dotyczącym jakości pracy radarów, zasięgów itp. 
W  tabelach 15.4 i 15.5 przedstawiono porównawczo różne parametry techniczne 
radarów, w tym czas trwania impulsów. 
 Na statku pływającym w różnych warunkach pogodowych, w różnych fazach 
żeglugi, dla zwiększenia niezawodności pracy systemów powinny być zainstalowane 
dwa radary o różnych długościach fali (3, 10 cm) oraz różniących się między sobą 
parametrami techniczno-eksploatacyjnymi (tab. 15.5). 
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Wybór czasu trwania impulsów może być dokonywany w radarach posiadających 
przełącznik czasu trwania impulsów. Praca na krótkich impulsach pozwala 
uzyskać dużą rozróżnialność odległościową, ale zmniejsza maksymalny zasięg radaru. 
Impulsy krótkie powinny być stosowane podczas niekorzystnych warunków 
hydrometeorologicznych. Praca radaru na zakresie długich czasów trwania          
impulsów zwiększa maksymalny zasięg, ale daje pogorszenie rozróżnialności 
odległościowej. 
 
 
Błędy pomiaru kierunku radarem 

Przed rozpoczęciem pomiaru kierunku konieczne jest skalibrowanie radaru 
w  zakresie ułożenia kreski kursowej. W czasie namierzania obiektów lądowych, 

krawędzi lądu (wysp), mogą powstać dwa 
rodzaje błędów: 

1) dotyczące   wyboru   
właściwej   krawędzi 

     (punktu),  w zależności od poziomu wody 
     lub  niewidocznej   krawędzi  lądu  bardzo 
     płaskiego  –  niska plaża, lekko wznosząca 
     się; 
2) wynikające   z  ograniczeń   pracy  radaru, 
     np.  szerokości   poziomej   wiązki  (patrz 
     rys. 15.14). 

Z wyżej wymienionych względów 
obserwator może osiągnąć na sprawnym 
radarze, o przeciętnej klasie, średni błąd 
pomiaru kierunku w zakresie od  ±1º  do  

±2º,5. 
 
 
Błędy pomiaru odległości 

Przed pomiarem odległości do obiektu należy również skalibrować kręgi 
odległości, przez ustawienie w środku podstawy czasu. Należy także sprawdzić 
i porównać odległości na stałych kręgach wraz z ruchomym kręgiem. W czasie 
pomiaru odległości ważnym elementem jest wybór obiektu oraz ustawienie styczności 
ruchomego kręgu odległości do obiektu mierzonego. 

α / 2 α / 2

radarowe namiary
z błędem ± α / 2

kierunek obrotu
anteny

 
 
Rys. 15.14. Błędy namiaru na krawędzie 
wyspy, równe połowie szerokości α wiązki 
poziomej 
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Błąd określania odległości radarowej, ręcznie ustawionego kręgu odległości, 
wynosi od 1 do 1,5% zakresu. Na przykład na zakresie 6-milowym, błąd oceny 
odległości wynosi około od  0,6  do  1  kabla. 
15.4. Zakresy pracy radaru i jego zasięgi 
 
 

Morskie radary nawigacyjne posiadają kilka zakresów pracy w milach morskich, 
jak: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 Mm lub 0.25, 0.5, 1, 3, 6, 12, 24, 48 Mm. Zakresy 
zależą od rodzaju i przeznaczenia radarów morskich. Podobnie stałe kręgi odległości 
ustalane są w zależności od użytkownika. Ruchome kręgi odległości stosowane są 
do  precyzyjnego określania odległości. Zasięgi radaru zależą od wysokości anteny, 
warunków propagacyjnych oraz od mocy nadajników. 

Zasięg radaru w atmosferze normalnej wynosi: 

  dR = 2,23 ah     [Mm] (15.3) 

Natomiast odległość wykrycia obiektu: 

  dZ = 2,23 ( )0Hha +     [Mm] (15.4) 

lub 

  dZ = 4,06 ( )0Hha +     [km] 

gdzie: 
 ha – wysokość anteny radarowej ponad średni poziom morza  [m], 
 H0 – wysokość obiektu śledzonego ponad średni poziom morza  [m]. 
 
 

 Tabela 15.6. 

Średni zasięg radaru w funkcji wysokości anteny [m]  [61] 

ha dR 

[Mm] 

ha dR 

[Mm] 

ha dR 

[Mm] 

ha dR 

[Mm] 

3 
5 
7 
9 

10 

3,9 
5,0 
5,9 
6,7 
7,0 

15 
17 
19 
20 

8,6 
9,2 
9,7 

10,0 

21 
23 
25 
27 
30 

10,2 
10,7 
11,2 
11,6 
12,2 

31 
33 
35 
40 

12,4 
12,8 
13,2 
14,1 

 
Wykrywalność obiektów radarem, dla średnich warunków atmosferycznych, 

zależy od wysokości anteny radarowej ha oraz wysokości stałego obiektu śledzonego 
H0  w metrach, w stosunku do średniego poziomu morza. 

Na zasięg radaru mają wpływ następujące czynniki: 
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• parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne radaru i wysokość anteny, 
• zdolności odbijające śledzonego statku, 
• aktualny stan atmosfery (warunki propagacyjne). 

A

G
G

O
Rzasięg geometryczny

zasięg optyczny

średni zasięg radarowy

ha

 
Rys. 15.15. Porównanie zasięgów : geometrycznego, optycznego, radarowego 

 
Głównym parametrem wpływającym na zasięg radaru jest moc sygnału 

wysyłanego z anteny, czyli impulsu sondującego. Impuls może być na swojej drodze 
tłumiony i rozpraszany, stąd moc impulsu nadajnika nie jest proporcjonalna do 
zasięgu radaru. Ważnym parametrem zasięgu jest charakterystyka anteny, a ściślej, 
szerokość listka promieniowania; wąski listek daje większy zasięg. Anteny 
o  większych rozmiarach umożliwiają odbiór słabszych ech. Innym, ważnym 
elementem stanowiącym o zasięgu, jest czułość odbiornika. 

Zdolności odbijające powierzchni śledzonej zależą od wielkości, kształtu 
i rodzaju materiału, z którego zbudowany jest obiekt śledzony. Duży statek o stalowej 
konstrukcji lepiej odbija echa niż mały, drewniany statek. Na siłę echa odbitego ma 
wpływ kąt padania radarowego impulsu sondującego. Najkorzystniej odbija się impuls 
padający prostopadle na obiekt. Kształty kuliste rozpraszają impulsy. Obiekty 
drewniane znaczną część energii impulsu sondującego pochłaniają, a metalowe 
odbijają. Reflektor radarowy dzięki swojemu kształtowi i materiałowi, z jakiego został 
wykonany (metal), reprezentuje bardzo dużą wartość skutecznej powierzchni odbicia. 

Właściwości propagacyjne mikrofal w atmosferze są dość dobrze zbadane. 
Mikrofale rozchodzą się w atmosferze prawie prostolinijnie, podobnie jak fale 
świetlne. W warunkach normalnej atmosfery, zasięg radaru jest nieco większy 
od zasięgu optycznego. Na zmianę rozchodzenia się mikrofal mają wpływ następujące 
parametry atmosfery: ciśnienie atmosferyczne, charakter zmiany temperatury 
powietrza w funkcji wysokości oraz wilgotność powietrza (ciśnienie pary wodnej w 
atmosferze). Parametry te, opisujące stan atmosfery, charakteryzują powierzchniowy 
wskaźnik refrakcji N(h), zmieniający się w granicach: N(h) = 8·10-6–17·10-6. Warunki 
średnie atmosfery opisane są wskaźnikiem N(h) = 13·10-6. Dolne granice N(h) 
powodują powstanie subrefrakcji, górne zaś, dla N(h)=17·10-6, powodują powstawanie 
superrefrakcji.  
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Rys. 15.16. Porównanie zasięgów radaru w warunkach atmosfery normalnej :  G - zasięg geometryczny, 
O  - zasięg optyczny,  R - zasięg radarowy 

Superrefrakcja powoduje wydłużenie zasięgu radarowego i widzialności. Takie 
zjawisko występuje, gdy zmniejsza się wilgotność, wzrasta wysokość, lub gdy spadek 
temperatury powietrza jest mniejszy od normalnego. 

Radarem można wykryć obiekty leżące poza zasięgiem geometrycznym, gdyż 
zasięg radarowy jest zwiększony od 15 do 20% ponad zasięg geometryczny. 

Superrefrakcja może mieć miejsce w następujących rejonach: 
• na wysokich szerokościach geograficznych, gdzie temperatury powietrza ponad 

powierzchnią morza są niskie [73], 
• w czasie bezwietrznej pogody (cisza) lub w rejonach monsunów, 
• w rejonach, gdzie gorące powietrze napływa od lądu na chłodniejsze obszary 

morza; tutaj mogą być wykryte obiekty bardzo odległe od anteny radarowej, 
dochodzące do kilkukrotnego, geometrycznego zasięgu radaru. 

 
 
 

 
Rys. 15.17. Propagacja fal radarowych duktami (superrefrakcja) 
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Rys. 15.18. Zjawisko subrefrakcji 
 
 

Zjawisko subrefrakcji polega na wygięciu sygnałów w górę, co ma miejsce 
przy  gwałtownych spadkach temperatury, gdy rośnie wilgotność. Zjawisko to 
występuje również, gdy zimne powietrze napływa na względnie cieplejsze warstwy 
wody morskiej. W tych warunkach zasięg radaru skraca się poniżej zasięgu 
geometrycznego. 
15.5. Zalety radaru i jego ograniczenia 
 
 

Urządzenia radarowe, jako techniczna pomoc w nawigacji, należą do podsta-
wowych urządzeń w procesach nawigacyjnych, ze względu na swoje zalety. Radar 
posiada wiele zalet w porównaniu z innymi urządzeniami nawigacyjnymi, szczególnie 
w fazie pilotowania statku. 
 

Zalety stosowania radaru 

1. Radar można stosować o każdej porze dnia, a w szczególności w nocy oraz 
w  okresach ograniczonej widzialności, gdy inne metody nawigowania są 
ograniczone lub niedostępne. 

2. Nawigacja radarowa, zwłaszcza w czasie prowadzenia statku przy zmniejszonej 
widzialności, może być bardziej dokładna niż inne metody. 

3. Pozycje radarowe można określać na podstawie obiektów bardzo odległych (z dala 
od lądu). 

4. Za pomocą radaru można określić pozycję z pojedynczego, dobrze zidentyfiko-
wanego obiektu, jednocześnie z namiaru i odległości. 

5. Pozycje można określać w systemie ciągłym, śledząc wskaźnik radarowy. 
6. Jednocześnie z określaniem pozycji można stosować radar jako pomoc zapobie-

gającą zderzeniom w czasie ograniczonej widzialności. 
7. Radar często może wykrywać silne zakłócenia atmosferyczne, np. silny deszcz, 

obszar silnego opadu śniegu oraz trasy silnych wiatrów sztormowych, a także 
kierunek falowania. 

8. Za pomocą radaru można wykryć pewne obszary pól lodowych lub góry lodowe, 
większe odłamy lodowe, obszary wolne od lodów, szczeliny w lodach itp. 

 

Ograniczenia w stosowaniu radaru 

Jako pomoc w nawigacji radar powinien działać poprawnie i bez przerwy. 
Urządzenie to podlega jednak pewnym ograniczeniom. Poniżej przedstawiono 
najważniejsze z nich. 
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1. Jako złożone urządzenie techniczne radar podlega uszkodzeniom mechanicznym, 
elektrycznym i elektronicznym. 

2. Radar posiada ograniczenia zasięgu minimalnego (strefy martwe) oraz zasięgu 
maksymalnego. 

3. Interpretacja danych na wskaźniku radarowym nie jest łatwa, mimo dość 
długotrwałego szkolenia. 

4. Identyfikacja ech na wskaźniku, w połączeniu z mapą, jest trudna i może być 
myląca, gdyż mapy nie zawsze dają pełne informacje o układzie geofizycznym 
i topograficznym danego terenu. 

  5. Dane pomiarowe uzyskane za pomocą radaru mogą być mniej dokładne od 
metod  wizualnych, jak np. namiary, chociaż odległości radarowe mogą być 
dokładniejsze. 

  6. Pławy, małe łodzie drewniane itp., mogą być niewykrywalne radarem, zwłaszcza 
w czasie wysokiej fali. 

  7. Płaskie linie brzegowe i małe obiekty na lądzie mogą nie być zauważone 
na wskaźnikach. 

  8. Pewne rodzaje lodów, małe odłamy lodowe, kra lodowa, mogą być niewykry-
walne radarem. 

  9. Ograniczenia w pracy radaru mogą zaistnieć w czasie silnych burz piaskowych. 
10. Od blisko położonych obiektów mogą pojawić się fałszywe echa. 
11. W pewnych warunkach stanu atmosfery mogą zachodzić ograniczenia propa-

gacyjne, jak skrócenie zasięgu wykrywania obiektów lub błędnie pokazywane 
odległości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

16.  SPECYFIKA  NAWIGACJI  PILOTOWEJ 
 
 
 
 
 
 
16.1. Definicje i podział obszarów pływania 
na akwenach ograniczonych 
 
 

Różne formy wspomagania nawigacji statku pełnomorskiego mają miejsce 
na  akwenach ograniczonych, należących do tak zwanych obszarów nawigacyjnie 
trudnych. Wspomaganie nawigacji może odbywać się bezpośrednio przez pilota 
będącego na mostku lub znajdującego się na lądzie. Ponadto operatorzy VTS z lądu 
wspierają kapitana statku określonym zakresem informacji w sytuacjach nawigacyjnie 
trudnych oraz na akwenach ograniczonych. 

Specyfika nawigacji w tych obszarach polega na: 
• konieczności dokładnego zaplanowania nawigacji; 
• zachowaniu marginesu bezpieczeństwa wokół statku (domeny) na trasie pływania; 
• korzystaniu z usług pilota i operatora VTS; 
• ciągłym monitorowaniu danych nawigacyjnych (w tym pozycji statku); 
• bezpiecznym manewrowaniu statkiem (prędkość bezpieczna); 
• respektowaniu lokalnych przepisów prawnych i zaleceń władz administracyjnych 

portu; 
• umiejętności współpracy z lokalnymi ośrodkami infrastruktury eksploatacyjnej 

obszaru pilotowania. 

Nawigacja pilotowa jest jedną z metod prowadzenia statków w rejonach trudnych 
nawigacyjnie. W rejonie tym występują szczególnie trudne warunki pływania statku, 
ze względu na zakłócenia zewnętrzne środowiska, jak: prądów, wiatrów, falowania, 
obniżonej widzialności, płytkowodzia, wąskich przejść i zwiększonego ruchu statków. 
Ten rodzaj nawigacji wymaga przede wszystkim doskonałej znajomości lokalnych 
warunków nawigacyjnych oraz praktyki manewrowej w tym rejonie. Pilot powinien 
mieć perfekcyjnie opanowane informacje dotyczące parametrów geometrycznych 
obszarów wodnych, a więc batymetrii trasy, prądów pływowych i stałych, wahań 
poziomu morza oraz klasycznego oznakowania nawigacyjnego. Ponadto pilot 
powinien wykorzystywać wszystkie metody określania pozycji – zarówno wizualną 
jak i elektroniczną. Nieodzowna jest przy tym znajomość przepisów portowych 
i manewrowania statkiem, a także umiejętność wykorzystania otrzymywanych infor-
macji, zwłaszcza z lądowych systemów wspomagania nawigacji, jak VTS, będącego 
podstawą bezpiecznej nawigacji. Proces nawigacji pilotowej polega na jak najdokład-
niejszym, ciągłym określaniu pozycji, opartym na kontroli pozycji, w celu utrzymania 
statku na zaplanowanej trasie oraz z dala od niebezpieczeństw nawigacyjnych. 
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Pilot na mostku, jako osoba fizyczna, wyświadcza usługi pilotowe  na rzecz 
statku, w charakterze wyspecjalizowanego doradztwa, potrzebnego kapitanowi statku 
do prowadzenia jednostki na obszarach nawigacyjnie trudnych. 

Akweny pilotowania znajdują się w różnych miejscach pod względem 
geograficznym. Trasy pilotowania przebiegają więc w różnych konfiguracjach                 
i ukształtowaniach fizycznych poszczególnych akwenów. Ze względu na sposób 
manewrowania statkiem, całość trasy można podzielić na fazy lub cykle. Fazy 
pilotowania obejmują: 
• wąskie przejścia, fiordy, 
• redy, kotwicowiska, 
• pogłębione tory wodne podejściowe do portów, obrotnice, 
• kanały lub rzeki, 
• wejścia do portów, baseny portowe, 
• nabrzeża, pirsy itp. 

Może zdarzyć się sytuacja, że cały cykl pilotowy składa się ze wszystkich wyżej 
wymienionych faz, lub tylko z kilku. 
Na rysunku 16.1 pokazano wycinek trasy pilotowej od podejścia do pławy głównej 
na redzie, poprzez tory pogłębione i wejście do portu. 

W obszarach przybrzeżnych i nawigacyjnie trudnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożną nawigację i dokonywać w systemie ciągłym kontroli planowanych 
parametrów ruchu, tj. kierunku drogi nad dnem (KDd) oraz prędkości statku nad 
dnem  (Vd ). 

Kontrola ruchu na kierunku nad dnem dotyczy: 
• utrzymania statku w linii nabieżnika; 
• śledzenia pozycji śladu własnego echa na wskaźniku radarowym, pracującym 

w ruchu rzeczywistym; 
• obserwacji śladów pozostawionych na wskaźniku radarowym przez obiekty stałe, 

gdy radar pracuje w ruchu względnym; 
• wykorzystania techniki linii równoległych; 
• obserwacji logu dopplerowskiego współpracującego z żyrokompasem; 
• śledzenia pozycji obserwowanych naniesionych na mapę oraz ich położenia; 
• utrzymania ruchu statku w stałym namiarze na stały obiekt leżący na kierunku drogi 

nad dnem. 

 Podobnie należy kontrolować drugi parametr ruchu, jakim jest prędkość nad 
dnem. Kontrola aktualnej prędkości nad dnem pozwala zaplanować momenty 
podejścia do planowanych pozycji, wykonanie manewrów zmiany kursów itp.                
Do sprawdzenia prędkości statku nad dnem, konieczne jest: 
• sprawdzenie odległości oraz czasu między pozycjami określanymi w równych 

odstępach czasowych, np. co 6, 12, 30 minut; 
• wykorzystanie wskazań logu dopplerowskiego; 
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• obserwowanie przebytej drogi według radaru, w ruchu rzeczywistym, jedno-
czesnym pomiarem czasu przejścia (znana odległość między stałymi obiektami 
oraz czas przejścia); 

• korzystanie z informacji o prędkości z odbiornika GPS. 
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Rys. 16.1. Akwen nawigacji pilotowej 
 

Obszary pilotowania zdefiniowane są warunkami zakłóceń pływania statku, 
jednak dla ułatwienia opisu zjawiska, należy również przeanalizować fazy związane   
z manewrowaniem statku przy podejściu do portu. Ogólnie, pilotowanie odbywa się  
w rejonach wód przybrzeżnych, wąskich przejściach, kanałach, redach i w portach, jak 
pokazano na rysunku 16.1. Niezależnie od analizy fazy pilotowania, należy wykonać 
szczegółowy plan nawigacyjny. 
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16.2. Informacje potrzebne do wykonania planu pilotowania 
 
 

Planowanie trasy pilotowania przeprowadza się w oparciu o podstawowe grupy 
informacji o środowisku, porównując je z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi 
statku. 
 Informacje o środowisku obejmują: 
• zakres przepisów prawnych, 
• geometrię akwenu, 
• infrastrukturę nawigacyjną (oznakowanie, systemy do określania pozycji), 
• informacje hydrometeorologiczne (prognozy pogody) i hydrologiczne (pływy, 

gęstość wody). 

 Natomiast parametry techniczno-eksploatacyjne statku, to: 
• wymiary kadłuba L, B, T, 
• wyposażenie nawigacyjne i radiokomunikacyjne, 
• rodzaj napędu i właściwości manewrowe statku, 
• możliwości współpracy statku z holownikami, 
• infrastruktura eksploatacyjna rejonu, 
• kwalifikacje i umiejętności załogi. 

W rejonach podejść do portu i w portach, zakres informacji kapitana jest 
ograniczony zarówno pod względem ilości informacji, jak i ich aktualności. Dlatego 
też niezbędna jest wstępna wymiana informacji między kapitanem i pilotem, która 
pozwoli kapitanowi uzupełnić wstępny plan nawigacji pilotowej na obszar pilo-
towania statku. Zakres tych informacji przedstawiono w tabeli 16.1. 
 

 
Tabela 16.1. 

Zakres wstępnych informacji wymienianych między kapitanem i pilotem 

Kapitan / pilot Pilot / kapitan 

• zanurzenie statku, 
• długość, szerokość statku, 
• rodzaj napędu, 
• ilość pędników, 
• typ steru, 
• kierunek efektu bocznego śruby przy nastawie 

pracy wstecz, 
• stery strumieniowe i moc, 
• prędkość maksymalna, 
• prędkość minimalna (sterowna), 
• ładunki niebezpieczne, 
• system kotwiczny, 
• rodzaj usterek technicznych 

• rodzaj nabrzeża cumowania i miejsce, 
• momenty Hw i LW oraz odpowiednie głębokości 

(okno pływowe), 
• stan pływu na moment przejścia trasy, 
• czy będzie zmiana gęstości wody na trasie, 
• głębokość przy nabrzeżu ładunkowym w mo-

mencie LW, 
• czy nabrzeże ładunkowe jest aktualnie wolne, 
• liczba i moc dostępnych holowników, 
• proponowane szczegóły manewrowania, 
• proponowana trasa przejścia, 
• prognoza hydrometeorologiczna na czas przejścia 
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16.3. Wykonywanie planu pilotowania 
 

Niezależnie, czy na statku wykorzystywane są mapy elektroniczne, czy papie-
rowe, plan pilotowania musi być wykonany na mapach, w brulionie planowania. 
Konieczne jest również przygotowanie danych i ich wprowadzenie do odpowiednich 
urządzeń nawigacyjnych. 
Planowanie trasy pilotowej wymaga: 
• sprawdzenia aktualności poprawek na mapach, 
• ułożenia map w kolejności i odpowiedniej skali, 
• wykreślenia krzywych pływu na okres pilotowania (prognozy pływu), 
• wyznaczenia okna pływowego (momentów wejścia na pogłębiony tor), 
• wykreślenia bezpiecznych kursów, 
• wyznaczenia punktów kontrolnych, 
• określenia bezpiecznego zapasu wody pod stępką w rejonach krytycznych, 
• ustalenia bezpiecznych prędkości w krytycznych odcinkach trasy, 
• ustalenia możliwości ciągłej kontroli pozycji (co najmniej z dwóch niezależnych 
źródeł), 

• wyznaczenia linii nawigacyjnych (navlines) jako granic bezpiecznej wody, 
• oznaczenia obszarów niebezpiecznych głębokości (marginesy), 
• wyznaczenia punktów zwrotu (ROT, promień  R  itp.), 
• określenia obszarów awaryjnego kotwiczenia lub oczekiwania, 
• wyznaczenia obrotnic, 
• określenia pozycji przyjmowania i zdawania pilota oraz przyjmowania holowników, 
• opracowania wstępnego planu manewrów cumowania. 
 Plan pilotowania powinien być przedstawiony na mapach i szkicach w brulionie, 
na których muszą być wykreślone wszelkie dane operacyjne, jak: telefony (kanały), 
UKF, momenty wystąpienia wysokiej i niskiej wody, kierunki prądów itp. 
 Dalszym etapem wykonania planu jest wprowadzenie poszczególnych informacji 
do urządzeń nawigacyjnych, a więc do systemów  GPS,  EGDiS,  AIS  i  ARPA. 

W uzgodnieniu z pilotem i władzami portowymi należy przygotować plan 
awaryjny, alternatywny, pod kątem zmiany decyzji wejścia na trasę pilotowania, 
względnie zmiany momentów rozpoczęcia pływania. Taka sytuacja może wystąpić 
w razie awarii innego statku będącego na trasie, zablokowania toru, braku miejsca 
przy nabrzeżu. Ostatnim elementem w planowaniu trasy pilotowej przed wejściem 
pilota jest aktualizacja  Pilot Card  i  Wheelhouse Poster  na mostku nawigacyjnym. 
 
 
16.4. Sposób realizacji pilotażu z pilotem na pokładzie 
 

Za bezpieczeństwo statku zawsze odpowiedzialny jest kapitan, bowiem pilot 
na statku spełnia rolę jedynie doradcy kapitana. 

Jednym z ważnych obowiązków kapitana statku w żegludze międzynarodowej 
jest przygotowanie szczegółowego planu nawigacji od portu A do portu B na całą 
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podróż. Na rysunku 16.2 pokazano zestaw czynności wykonywanych przed rozpoczę-
ciem pilotażu z pilotem na pokładzie. 
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Rys. 16.2. Schemat realizacji nawigacji pilotowej 

 
 Plan nawigacji pilotowej wykonuje się na podstawie: 
1) wstępnej informacji z lądu przekazanej przez pilota, 
2) źródeł archiwalnych znajdujących się na statku, skorygowanych o informacje 

otrzymane od pilota, 
3) następnych korekt planu i ustalenia trasy statku przez kapitana i pilota, przed 

wejściem na akwen pilotowany, 
4) planu nawigacji, 
5) planu nawigacji, poprawianego i aktualizowanego w czasie pilotażu. 

Informacje do aktualizacji etapów (1) i (2) pochodzą z następujących źródeł: 
• stacji pilotowej, 
• pilotów, 
• Kapitanatu Portu, 
• stacji VTS, 
• stacji prognoz pogody (portowych), 
• stacji holowniczych, 
• NtM  (Notices to Mariners), 
• ostrzeżeń nawigacyjnych, 
• portowych służb związanych z infrastrukturą eksploatacyjną, 
• obserwacji i doświadczeń własnych załogi. 
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Dyskusja kapitana z pilotem przy tworzeniu aktualnego planu (3) odbywa się 
w oparciu o następujące materiały: 
• wstępny plan sporządzony przez kapitana, 
• Pilot Card (dane o statku), 
• Wheelhouse Poster (manewrowe dane o statku), 
• Manoeuvring Booklet (szczegółowe dane manewrowe statku), 
• dane z formularza: Informacja Kapitan / Pilot, 
• inne materiały techniczne i eksploatacyjne statku. 

Tak skonstruowany plan pilotowania (4), wynikający ze szczegółowych ustaleń, 
stanowi podstawę do realizacji pilotażu. 

Do kluczowych zadań kapitana prowadzącego statek w nawigacji pilotowej 
z pomocą pilota, należy: 
• ciągła korekta planu (5), 
• określanie pozycji (6), 
• unikanie zderzeń ze statkami (7), 
• łączność zewnętrzna i wewnętrzna (8), 
• manewrowanie statkiem (9), 
• rejestracja zdarzeń (procesu pilotowania) (10). 
Odniesienia w nawiasach dotyczą rysunku 16.2. 

Do planu nawigacji pilotowej należą także plany manewrów podejść do obszarów 
przyjmowania i zdawania pilotów (motorówki, helikoptery). Dlatego należy ustalić 
pozycję podejścia, z której burty nastąpi przyjęcie lub zdawanie pilota, kurs statku 
i prędkość oraz wysokość drabinki (lub trapu) pilotowej ponad lustrem wody. 
 
 
 
16.5. Wykorzystanie oznakowania nawigacyjnego 
w nawigacji pilotowej 
 
 
 Proces pilotowania wymaga ciągłej znajomości dokładnej pozycji statku. Z tego 
powodu, w czasie kierowania statkiem na akwenach ograniczonych, wykorzystywane 
jest przede wszystkim oznakowanie klasyczne. Najczęściej wykorzystywane są nastę-
pujące oznakowania: 
• oznakowanie boczne torów wodnych, 
• linie nabieżników, 
• linie stałego namiaru, 
• sektory świetlne. 

Wykorzystanie radaru w nawigacji pilotowej pozwala na prowadzenie nawigacji 
statku w czasie ograniczonej widzialności. Jednak korzystając z radaru w nawigacji 
pilotowej, należy uwzględnić następujące czynniki: 
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1) wykrywalność znaków nawigacyjnych uzbrojonych w reflektor radarowy jest dwa 
razy większa niż znaków bez reflektora; 

2) radary pracujące na długości fali 3 cm, lepiej wykrywają reflektory radarowe              
niż radary pracujące na długości fali 10 cm; 

3) latarnie samoczynne ułatwiają określanie tylko namiarów. 

 Stosowane są różne typy nabieżników radarowych: 
• klasyczny nabieżnik liniowy, 
• nabieżnik radarowy składający się z dwóch par znaków, 
• nabieżnik odległościowy. 
 
Nawigacja w nabieżniku radarowym 
 Praktyczny sposób nawigacji polega na ustawieniu linii interskanu na środku 
bliższego echa nabieżnika F. Położenie statku zależy od położenia drugiego echa R 
od  linii interskanu. W zależności od tego, z której strony znajduje się środek anteny 
radaru A, należy poprawić kurs. 
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Rys. 16.3. Nawigacja w klasycznym nabieżniku radarowym 

 
Ocena dokładności pływania w nabieżniku radarowym zależy od takich ele-

mentów, jak: 
• usytuowania anteny radarowej w stosunku do diametralnej statku, 
• rozróżnialności kierunkowej i pomiaru kierunku radarem, 
• czułości oka operatora. 
 
Nabieżnik radarowy z dwóch par staw 
 Pływanie w wąskich przejściach lub torach wodnych odbywa się w linii 
nabieżników dwóch par staw (lub pław dobrze osadzonych). Na rysunku 16.4 poka-
zano zasadę oceny położenia statku w osi toru wodnego, natomiast sposób nawigo-
wania w tych warunkach zobrazowano na rysunku 16.5. 
 Nawigacja w nabieżniku dwóch par staw wymaga nastawienia ruchomego kręgu 
odległościowego na wartość promienia (odległości) równego połowie wartości dk 
(rys. 16.5a). Zmianę zejścia statku z osi w prawo (rys. 16.5b) oraz w lewo (rys. 16.5c) 
określa się, gdy krąg odległości przecina linię  XW  lub  YZ. 
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Rys. 16.4. System nabieżnika z dwóch par staw równoległych 
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Rys. 16.5. Ilustracja zejścia statku z osi nabieżnika par stawów równoległych  XY – WZ 
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 W układach dwóch par nabieżników instalowane są reflektory radarowe, które są 
tak ustawione kierunkowo, aby przy zejściu statku z osi toru, spowodowały 
zmniejszenie intensywności echa nabieżnika, co sygnalizuje wskaźnik. Jednocześnie 
oznacza to, że statek znajduje się bliżej tego nabieżnika. 

Dokładność nabieżnika wzrasta w pobliżu pary staw XY lub WZ. W środku, czyli 
w połowie Dxw , błąd jest największy. Dla długości Dxw wynoszącej 200 metrów, błąd 
średni w połowie odległości wyniesie 25 m  [25]. 
 
Nabieżnik radarowy odległościowy 
 Nabieżnik utworzony jest przez dwa reflektory usytuowane na stawach, w odpo-
wiedniej odległości, prostopadle do osi toru. Sposób kontroli położenia statku w osi 
toru polega na obserwacji zachowania jednakowych odległości od nabieżników X, Y, 
przez ustawienie kręgu odległości na zbliżające się obiekty. 
 Dokładność oceny przesunięcia bocznego zależy od szerokości znaków dk  oraz 
odległości do obiektów xy . Im większy rozstaw dk , tym mniejszy błąd przesunięcia 
dla stałej odległości  dA . 
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Rys. 16.6. Przemieszczenie boczne statku w nabieżniku odległościowym (poz. B) 

 
Utrzymanie statku w stałym namiarze radarowym 

Sposób utrzymania statku w linii stałego namiaru jest identyczny, jak przy 
kierowaniu statku na widoczny obiekt stały. Wektor błędu namiaru radarowego zależy 
od rozdzielczości kątowej radaru, jego jakości, odległości od obiektu namierzanego, 
przy założonych błędach technicznych radaru. 

Dokładność pomiarów radarowych zależy od następujących czynników: 
• zakresu pracy radaru, 
• rodzaju obiektu namierzanego, 
• usytuowania anteny radarowej, 
• błędu repetytora żyrokompasu,  
• liniowych rozmiarów echa, 
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• szerokości charakterystyki anteny, 
• rodzaju kreski namiarowej, 
• ustawienia kreski namiarowej (krzyża), 
• warunków zewnętrznych, stanu morza, widzialności itp. 
 
 

echo radarowe
zakres błędu

namiaru

 
Rys. 16.7. Utrzymanie statku w stałym namiarze radarowym 

 
 
 
 
16.6. Określanie pozycji w rejonie pilotowania 
 
 

W rejonie pilotowania podstawą bezpiecznej i efektywnej nawigacji jest ciągłość 
dokładnego i niezawodnego określania pozycji statku. 

W nawigacji pilotowej stosowane są następujące systemy do określania pozycji: 
1) klasyczne, 
2) elektroniczne, 
3) połączone systemy klasyczne i elektroniczne, 
4) wspomagające. 

 Do pierwszej grupy należy zaliczyć metody terestryczne, jak nabieżniki, pławy 
oraz pozostałe systemy oznakowania stałego i pływającego. 
 Do drugiej grupy zaliczany jest radar oraz systemy lokalne. Wśród nich 
wyróżniamy metody elektroniczne do precyzyjnego określania pozycji, typu Hiperfix, 
Trident, Sydelis oraz różnicowe systemy satelitarne (DGPS,  DGLONASS). 
 Trzecią grupę tworzą systemy klasyczne i elektroniczne, jak radar z nabież-
nikiem, radar ze światłami sektorowymi lub kierunkowymi itp. 
 Do czwartej grupy należą systemy: AIS (identyfikacja statków, pozycja, kurs 
itp.), VTS (informacja o ruchu statków, o statku własnym i innych) oraz system 
ECDiS  (zestaw informacji o środowisku – w układzie dynamicznym). 
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 Nawigatorzy korzystający z odbiorników GPS i ECDiS powinni upewnić się, 
czy pozycja na mapie elektronicznej jest zgodna z rzeczywistą oraz czy mapa zawiera 
dane dotyczące elipsoidy odniesienia, dla której została zbudowana. 
Pozycje wykazywane przez GPS mogą różnić się od pozycji na mapie, na której brak 
jest danych odniesienia (elipsoidy odniesienia). W takiej sytuacji do określania pozycji 
należy wykorzystać metody tradycyjne (klasyczne), gdyż są bardziej bezpieczne. 
Ponadto przed użyciem wymienionych map należy zwrócić uwagę na datę i dokład-
ność danych służących do konstrukcji map używanych w nawigacji. 
 
 
 
16.7. Prognozowanie głębokości pływania przez obszary 
płytkowodzia w rejonach działania pływów 
 
 

W obszarach, gdzie panują pływy, nawigator musi przygotować prognozę pływu 
na przewidywany okres przejścia przez obszary płytkowodzia, w celu dokonania 
oceny bezpiecznej głębokości wody na planowanej trasie. Z tego względu należy 
wykonać następujące działania: 
1) obliczyć przebieg krzywej pływu na okres przejścia płytkowodzia; 
2) określić wymaganą głębokość wody dla bezpiecznego pływania statku; 
3) określić czas przebywania statku na określonej głębokości wody (okno pływowe), 

czyli momenty rozpoczęcia i zakończenia pobytu statku na płytkowodziu; 
4) określić bezpieczną prędkość na przejście płytkowodzia; 
5) uwzględnić parametry prądu pływowego i wybrać korzystne warunki pływania 

statku (przypływ); 
6) dokładnie przeanalizować przyjęcie bezpiecznego zapasu wody pod stępką, wyko-

nując następujące obliczenia: 

  Ts + Za = (Ho + ∆h) (16.1) 

  Za = (Ho + ∆h) – Ts    [m] (16.2) 

gdzie: 
 Za – aktualny zapas wody pod stępką  [m], 
 Ts – maksymalne zanurzenie statyczne [m], 
 Ho – głębokość na mapie [m] względem zera mapy CD (Chart Datum), 
 ∆h – stan wody ponad zero mapy [m], 
 Hw = (Ho + ∆h) – wymagana głębokość bezpieczna [m]. 
 
 Na rysunku 16.8 pokazano elementy składowe poprawek statycznych i dyna-
micznych w odniesieniu do aktualnej, wymaganej głębokości wody  Hw . 
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Rys. 16.8. Składowe aktualnej wartości zapasu wody pod stępką 
 
 
 
16.8. Zalecenia dotyczące procedur pilotowania statków 
z udziałem pilotów morskich 
 
 
 Efektywność pilotażu zależy między innymi od sprawnej łączności oraz wymiany 
informacji między pilotem, kapitanem i obsadą mostka oraz od wzajemnego 
zrozumienia w czasie pełnienia funkcji i obowiązków wachtowych.  
 Niezależnie od obowiązków i działań pilota, jego obecność na mostku nie 
zwalnia kapitana lub oficera wachtowego z jego funkcji i odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo statku. 
 Kapitan i pilot powinni wymieniać informacje w zakresie procedur nawiga-
cyjnych, warunków lokalnych, charakterystyki statku i zasad eksploatacji oraz 
jednoznacznie wyjaśniać swoje role i zakresy odpowiedzialności za prowadzenie 
statku. 
 Wzajemna wymiana informacji w zakresie pilotażu powinna być uprzednio 
uzgodniona (przed wejściem pilota na statek). Wstępne informacje, wsparte danymi 
z publikacji nawigacyjnych, powinny wystarczyć do przygotowania prowizorycznego 
planu nawigacji, natomiast wstępne informacje kapitana do pilota powinny 
obejmować dane dotyczące między innymi: typu statku, jego wymiarów, zanurzenia, 
napędu oraz charakterystyk manewrowych, a także istniejącego ograniczenia 
w prowadzeniu nawigacji (Pilot Card ). 
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Bardzo ważne dla bezpieczeństwa nawigacji jest bezpośrednie, wzajemne przeka-
zanie najaktualniejszych informacji między kapitanem a pilotem, dotyczących wszel-
kich trudności w nawigacji, związanych np. z napędem statku, stanem załogi itp., 
zaraz po wejściu pilota na statek. Po uwzględnieniu tych uwag, pilot i kapitan         
powinni uzgodnić końcowy plan nawigacji, jeszcze przed rozpoczęciem pilotowania 
statku. 

Wyżej opisane informacje powinny być uważane za minimum, które należy 
wymienić między pilotem a kapitanem przed realizacją nawigacji pilotowej. 
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Rys. 16.9. Typowy przykład przygotowania planu pilotowania statku w ciasnym akwenie 
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16.9. Najczęściej spotykane błędy nawigacyjne 
w procesie nawigacji pilotowej 
 
 
 Specyfika nawigacji pilotowej wymaga szczególnej uwagi. Zaniedbania w plano-
waniu procesu nawigacji, niewłaściwa jego realizacja, prowadzą do popełniania 
licznych błędów nawigacyjnych. Poniżej wyszczególniono najczęściej powtarzane 
błędy oraz przyczyny ich powstawania. 
  1. Błędna ocena wyników sondowania. 
  2. Błędy w identyfikacji obiektów nawigacyjnych. 
  3. Błędy przy wykorzystaniu pomocy nawigacyjnych. 
  4. Błędy w poprawianiu map. 
  5. Błędy w określaniu poprawek kompasów lub niewłaściwe wykorzystanie tabeli 

dewiacji. 
  6. Błędy w uwzględnianiu dewiacji lub błędy w poprawkach kursu. 
  7. Błędy przy wykorzystaniu deklinacji z mapy oraz niedokładne jej uaktualnianie. 
  8. Zaniedbania w zakresie częstości porównywania wskazań żyrokompasu z kom-

pasem magnetycznym głównym. 
  9. Zaniedbanie zliczenia drogi na mapie. 
10. Zaniedbanie w zakresie nanoszenia aktualnych informacji nawigacyjnych 

na mapy. 
11. Niewłaściwa ocena otrzymanych informacji nawigacyjnych. 
12. Słabe wnioskowanie i analizowanie sytuacji nawigacyjnej. 
13. Błędy w prowadzeniu nawigacji. 
14. Ograniczenia i zaniedbania związane z wykorzystaniem istniejących informacji 

z map i innych publikacji archiwalnych na mostku. 
15. Słaba organizacja pracy na mostku. 
 
 
 
 



 

 

17.  SPECYFIKA  NAWIGACJI  OCEANICZNEJ 
 
 
 
 
 

Zabezpieczenie surowcowe krajów uprzemysłowionych wymaga prowadzenia 
zorganizowanego morskiego handlu światowego w oparciu o transport morski. 
Zmiany strukturalne przemysłu w wielu krajach świata, spowodowały zmiany techno-
logii przewozu ładunków drogą morską. Źródła surowcowe i ich rozmieszczenie 
nie uległy gwałtownym zmianom i przeobrażeniom, stąd podstawowe kierunki oraz 
strumienie ruchu statków w żegludze światowej się nie zmieniły. Większość masy 
ładunkowej transportowana jest w żegludze oceanicznej. 
 Proces nawigacji oceanicznej można podzielić na dwie fazy: fazę planowania 
i realizacji. Pierwsza z nich została szeroko opisana w oddzielnym rozdziale 
(rozdz. 20) oraz w literaturze przedmiotu [36, 38]. W tym miejscu omówiono jedynie 
fazę realizacji. 
 Celem nawigacji oceanicznej jest prowadzenie statku od portu A do portu B 
bezpiecznie i ekonomicznie. Faza realizacji składa się z czterech elementów: 
1) określenia aktualnej pozycji statku; 
2) identyfikacji i oceny ryzyka dalszej żeglugi w oparciu o informacje hydro-

meteorologiczne; 
3) zaplanowania dalszej strategii na trasie oceanicznej; 
4) wyboru bezpiecznego wektora ruchu, tj. kursu i prędkości. 
 
Model elementów składowych opisujący cały proces nawigacji oceanicznej pokazano 
na rysunku 17.1. 
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Rys. 17.1. Model realizacji nawigacji oceanicznej 
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 Proces wyboru bezpiecznego i optymalnego wektora ruchu, realizowany jest 
przez uwzględnienie wpływu zakłóceń hydrometeorologicznych na zaplanowanej 
trasie. Stąd ten typ nawigacji określany jest pojęciem nawigacji meteorologicznej 
(Weather Routeing). 
 
 
 
17.1. Cele i zadania nawigacji meteorologicznej 
 
 
 Nawigacja meteorologiczna może być zdefiniowana jako proces wyboru 
optymalnej drogi na trasach oceanicznych, przy uwzględnieniu długoterminowych 
prognoz pogody, biorąc pod uwagę lokalne, średnie warunki opisujące stałe prądy, 
wiatry i falowania. Ogólnie mówiąc, nawigacja meteorologiczna stanowi umiejętność 
wykorzystania wszystkich dostępnych informacji hydrometeorologicznych o środo-
wisku pływania, w celu opracowania bezpiecznych i najbardziej efektywnych 
ekonomicznie rezultatów podróży na planowanej trajektorii. W różnych źródłach 
literatury pod pojęciem nawigacji meteorologicznej rozumie się pojęcie pogodowego 
kierowania statkiem (Ship Weather Routeing ), znajdowanie zaś optymalnej trajektorii 
określane jest jako optymalizacja trajektorii ruchu statku (Optimum Track Ship 
Routing ). Przyczyny pogodowego kierowania statkiem wynikają z faktu, że prowa-
dzenie nawigacji odbywa się przeważnie wzdłuż ortodromy, geometrycznie 
najkrótszej odległości na powierzchni Ziemi, między punktem wyjścia a miejscem 
przeznaczenia. W wielu wypadkach, w różnych stanach środowiska, pływanie po 
ortodromie nie zawsze okazuje się korzystne dla statku. Żegluga oceaniczna bowiem 
stwarza potencjalne zagrożenia, które w większym lub mniejszym stopniu wpływają 
na osiągane rezultaty ekonomiczne przez poszczególne statki lub całe linie żeglugowe. 
Niebezpieczeństwa nawigacyjne mogą być źródłem strat, stąd zadaniem kapitana 
statku jest wybranie takiej trasy, aby ich uniknąć lub zminimalizować.  
 Planowanie trasy oceanicznej jest specyficzną czynnością. Na obszarach otwartego 
oceanu zasadniczą przeszkodą jest sztormowa pogoda. Napotkanie silnego sztormu 
może przyczynić się do różnego rodzaju strat, poczynając od wydłużenia czasu podróży 
i zwiększenia zużycia paliwa, a kończąc na całkowitej utracie statku. Proces wyboru 
trasy uzależniony jest od wielu czynników, np. klimatu obszaru, przez który przebiega 
trasa oraz techniki planowania i realizacji podróży. Trasy można podzielić na: 
1) klimatyczne, 
2) strategiczne – ustalane na podstawie prognoz pogody, 
3) taktyczne – ustalane na podstawie stanu pogody, 
4) optymalne dla przyjętych kryteriów. 
 Obecne warunki żeglugi stwarzają konieczność zobiektywizowania wyboru 
najdogodniejszej trasy. Kapitan statku nie zawsze może obiektywnie podjąć decyzję 
co do wyboru bezpiecznego kursu i prędkości w aspekcie całej trasy, dlatego może 
korzystać z porad lądowych ośrodków wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu 
statków przez rejony niebezpieczne. 
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17.2. Ogólne wiadomości o planowaniu 
trajektorii oceanicznych 
 
 
 Żegluga jest dziedziną wchodzącą w zakres światowego łańcucha transportowego. 
Każdy rejs objęty jest szczególnym planowaniem, stanowiącym obowiązek załóg, jak 
również pomocą biur armatorskich. Nawigacyjne planowanie podróży morskiej 
odbywa się na podstawie wielu informacji zawartych w pomocach nawigacyjnych, 
wydawanych przez biura hydrograficzne państw morskich. Ważną rolę w tym plano-
waniu odgrywa doświadczenie nawigatorów. Obszary oceaniczne objęte planowa-
niem, opisane są w doskonale opracowanych materiałach hydrometeorologicznych 
i kartograficznych. Znane są ogólne zasady fizyki morza, fizyki atmosfery, rządzące 
ruchem niżów i cyklonów tropikalnych. Opracowane są problemy związane z falo-
waniem wiatrowym, prądami morskimi oraz innymi niebezpieczeństwami dla żeglugi. 
Są one rejestrowane i ogłaszane przez służby meteorologiczne, stosujące najbardziej 
nowoczesne metody i techniki obserwacji powierzchni morza i warstw atmosfery 
ziemskiej. Wykorzystywane są sztuczne satelity ziemi oraz łącza satelitarne. Planowa-
nie nawigacyjne tras oceanicznych, obok zagadnień nautycznych, obejmuje przede 
wszystkim rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych, dotyczących głównie rozkładu 
zawinięć i rotacji w portach. Ważnym elementem efektywności eksploatacji jednostek 
pełnomorskich jest sprawa kosztów związanych z oszczędnością paliwa i innych 
zapasów, które w znacznym stopniu zależą od warunków hydrometeorologicznych 
rejonu pływania. Istotnym ograniczeniem przy planowaniu podróży jest zagadnienie 
bezpieczeństwa życia ludzkiego. Planowanie podróży morskiej stwarza szeroki zakres 
wymagań dla załogi i armatora. Zakres czynności przygotowujących podróż morską 
obejmuje wszystkie działy okrętowe: pokładowy, maszynowy oraz hotelowy. 
 Planowanie podróży morskiej wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem 
gotowości technicznej wszystkich podstawowych systemów okrętowych. W dziale 
pokładowym należy przeanalizować i sprawdzić gotowość techniczno-eksploatacyjną 
następujących systemów: 
• napędowego, 
• ładunkowego, 
• łączności, 
• bezpieczeństwa statku, 
• dokumentacji (rejestracji danych). 

 Wstępnym etapem pracy jest zgromadzenie, przygotowanie i usystematyzowanie 
informacji, w celu utworzenia bazy danych. Integracja danych, na przykład w pamięci 
komputera, znacznie ułatwia i przyspiesza planowanie. Wykonywanie planu odbywa 
się etapowo. Stosowanie odpowiedniego programu zbioru danych pozwala również 
na eliminację pomyłek oraz odkrywanie braków w bazie danych. Proces realizacji 
planu podróży jest złożony i musi być rozpatrywany wieloaspektowo. Korzystając 
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z  metod stosowanych w automatyce, przy rozpatrywaniu procesów planowania 
i realizacji podróży można przyjąć, że statek jest obiektem sterowania. 
 
 
17.2.1. Przepływ informacji na mostku nawigacyjnym 
 
 Obserwowany wzrost ilości informacji wchodzących i przepływających 
przez  mostek nawigacyjny statku w procesach eksploatacyjnych oraz w czasie 
bezpośredniego kierowania statkiem, stwarza konieczność wprowadzenia automatyzacji 
procesu przetwarzania danych. Mała efektywność przetwarzania informacji na morzu 
jest często główną przyczyną awarii. Dynamika zmian informacji w podsystemach 
okrętowych wymaga przetwarzania pozyskanych danych na bieżąco. Różnorodność 
form informacji nawigacyjnych oraz ich zdobywanie z różnych źródeł, powoduje 
konieczność stworzenia systemu ich obróbki, integracji oraz optymalizacji, a także 
stworzenia sieci przesyłania informacji do punktu centralnego sterowania ruchem 
statku. Tak więc kompleksowe przetwarzanie napływających strumieni informacji, 
wymaga zastosowania skomputeryzowanej sieci przetwarzania informacji. Analiza 
źródeł i przepływu informacji nawigacyjnych na mostku wykazuje, że okrętowy 
system przetwarzania informacji musi realizować następujące, podstawowe funkcje: 
• przetwarzanie danych informacji nawigacyjnych i hydrometeorologicznych, 
• przetwarzanie sygnałów wewnętrznych i zewnętrznych, 
• selekcję informacji w celu ich właściwego wykorzystania. 

 Przetwarzanie danych okrętowych sprowadza się do funkcji wejściowej, a więc 
wykorzystywanej poza czasem bieżącym, realizacji takich programów, jak optymali-
zacja trasy statku i innych. Funkcja przetwarzania sygnałów polega przede wszystkim 
na uzyskaniu, na ogół w czasie rzeczywistym, odpowiednich, optymalnych, z punktu 
widzenia kryteriów przetwarzania, sygnałów, zawierających informacje o wektorze 
ruchu statku lub jego składowych. Stan ten dotyczy składowych pozycji statku, a także 
automatycznego sterowania ruchem jednostki lub działania podsystemów okrętowych. 
Zakres przetwarzania informacji nawigacyjnych obejmuje informacje dotyczące: 
integracji nawigacji w oparciu o systemy radiolokacyjne, systemów nawigacji 
satelitarnej, współpracy żyrokompasu i logu oraz kierowania ruchem statku                   
w oparciu o optymalne wykorzystanie informacji nawigacyjnych. Model integrujący 
problematykę przetwarzania danych nawigacyjnych zapewnia nie tylko bezpieczne                  
i efektywne prowadzenie nawigacji statku na wyznaczonych trajektoriach, ale również 
realizację współczesnego modelu optymalnego kierowania statkiem w warunkach 
zakłóceń hydrometeorologicznych. 
Kompleksowy model przepływu informacji w systemie statek - środowisko -
nawigator pokazano na rysunkach 17.2 i 17.3. 
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 Całość zadań zintegrowanego systemu obróbki danych nawigacyjnych w żegludze 
oceanicznej obejmuje wykonanie następujących czynności: 
1. Planowanie trajektorii, w tym określanie punktów zwrotu, kontrolę ruchu na zadanej 

trajektorii, informacji o manewrach w zależności od zakłóceń i niebezpieczeństwa. 
2. Kontrolę ruchu na zadanej trajektorii. 
3. Szacowanie dokładności utrzymania statku na trajektorii. 
4. Wykorzystanie najistotniejszych informacji jako danych wejściowych do modelu 

optymalizacji trajektorii. 
5. Sterowanie adaptacyjne w celu optymalizacji efektów ekonomicznych ruchu 

jednostki, wykorzystując autopilota. 
6. Określanie elementów żeglugi po ortodromie (loksodromie). 
7. Sterowanie silnikiem głównym w zależności od warunków pływania. 
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Rys. 17.2 Przepływ informacji w modelu kierowania statkiem w żegludze oceanicznej 
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STATEK
- sterowanie statkiem,
- mostek, ster, SG,
- reakcja SG na sterowanie,
- dzielność morska,
- wyposażenie statku.

- fizyczne przeszkody,
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Rys. 17.3. Rozwinięty model przepływu informacji w procesach sterowania statkiem 
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Rys. 17.4. Ogólny model przepływu informacji w systemie statek - środowisko - nawigator 
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17.2.2. Statek jako obiekt sterowania 
 
 Statek jako złożony obiekt sterowania może być scharakteryzowany przez kilka 
wielkości sterujących i wyjściowych. Układ ten zakłócany jest przez czynniki 
zewnętrzne, jak falowanie, wiatr, prądy itp. Wielowymiarowy obiekt sterowania 
sprowadzany jest, w zależności od potrzeby, do uproszczonych modeli matema-
tycznych. Taki uproszczony model przedstawia rysunek 17.5. 
 

S T A T E K

Z ( t )

Vs 
, KD, ϕ ( t ) , λ ( t )PE ( t ) N

KR

 
Rys. 17.5. Uproszczony model sterowania statkiem w żegludze oceanicznej 

 
 W nawigacji oceanicznej zakłada się, że obiekt sterowany pracuje w zasadzie 
przy ustalonej lub złożonej mocy P silnika głównego, w celu uzyskania najbardziej 
efektywnej prędkości ruchu w danych warunkach. 
 Zwykle ruch jednostki odbywa się przy istniejących zakłóceniach zewnętrznych 
Z( t) , przy danych kryteriach lub założeniach realizacji celu. 
 Głównym czynnikiem zmniejszającym prędkość statku jest stan morza. Spadek 
prędkości zależy od wysokości fali oraz kąta natarcia w stosunku do kierunku ruchu 
statku. 
 
 
17.2.3. Zadania nawigacyjnego planowania podróży oceanicznej 
 
 W celu właściwego opracowania wstępnych założeń planu nawigacyjnego 
w  rejonach oceanicznych, poniżej zamieszczono kluczowe punkty budowy planu. 
Są one następujące: 
1. Wybór trajektorii na oceanie musi być wynikiem właściwego wyboru między 

bezpieczeństwem życia ludzkiego i statku, a kryterium optymalizacji podróży 
między wybranymi punktami. 

2. Geografia rejonu pływania ma wpływ na tory niżów i zależy od pory roku.                
W związku z tym należy szczegółowo rozpatrywać parametry ruchu cyklonów 
tropikalnych i ich zasięg w stosunku do zaplanowanej trajektorii. 

3. W planowaniu trajektorii należy unikać wyznaczania kursów tam, gdzie działają 
prądy przeciwne do kierunku ruchu i jeżeli to możliwe, zaplanować trasę rejsu 
w rejonie prądów sprzyjających. 

4. Ze względów bezpieczeństwa, i także ekonomicznych, należy unikać obszarów 
morskich o intensywnym polu falowania, rejonów, które mogą być pokryte lodem, 
gdzie może dojść do oblodzenia statku oraz charakteryzujących się słabą 
widzialnością. 

5. Przy planowaniu należy uwzględniać pomyślne kierunki wiatrów stałych i sezo-
nowych. 
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6. W planie podróży powinny znaleźć się porty bunkrowania oraz miejsca remonto-
wania ewentualnych uszkodzeń sztormowych. 

7. Technika planowania nawigacji meteorologicznej wiąże się z koniecznością 
uzyskiwania aktualnych informacji hydrometeorologicznych, co znacznie usprawnia 
i przyspiesza realizację podróży, a także podnosi jej ekonomiczność. 

8. Koniecznością jest więc rozpoznanie dostępności do źródeł informacji oraz metod 
ich uzyskiwania. 

Uwagi dotyczące przygotowania planu podróży oceanicznej 
 Plan nawigacyjny dla wybranej trasy pomaga w podejmowaniu decyzji w zakresie 
wyboru bezpiecznej trajektorii, w celu uniknięcia omyłek nawigacyjnych, które mogą 
mieć nieobliczalne skutki dla środowiska. Przy nawigacyjnym planowaniu podróży 
należy brać pod uwagę możliwość napotkania najtrudniejszych warunków, jak: brak 
widzialności, trudności w obserwacji radarem z powodu zakłóceń zewnętrznych 
(opady), prawdopodobieństwo zniesienia oznakowania pływającego i nie działających 
wybranych systemów nawigacyjnych, a także awarię statku. 

Forma planu nawigacyjnego 
 Plan powinien być wykonany na mapie papierowej, elektronicznej lub w formie 
szkicu, umieszczony w pobliżu miejsca dowodzenia i wskaźnika radarowego, aby 
mógł być porównywany z mapą elektroniczną. 
Plan nawigacyjny powinien spełniać następujące warunki: 
1) wykreślone kursy na mapie muszą przebiegać w bezpiecznej odległości od prze-

szkód; 
2) muszą być zaznaczone punkty zwrotu; 
3) należy określić i zaznaczyć wymagany margines bezpieczeństwa ruchu na trajek-

torii; 
4) konieczne jest wskazanie i zaznaczenie rejonów wzmocnionej kontroli pozycji; 
5) zaznaczenia wymagają również stałe i okresowe niebezpieczeństwa nawigacyjne, 

jak wraki, kable itp.; 
6) należy wyznaczyć obszar pływania z radarem, biorąc pod uwagę jego ograniczenia, 

np. przy wykrywaniu gór lodowych itp. 

Zmiana i korekta planu podróży 
 Każda podróż statku połączona jest z ryzykiem, dlatego należy liczyć się z tym, 
że może zajść konieczność zmiany planu podróży. Na przykład niebezpieczna sytuacja 
na statku w wyniku awarii, bądź trafienie na warunki stwarzające prawdopodo-
bieństwo zagrożenia i wypadku, są czynnikami, które mogą doprowadzić do zmian 
w planie podróży. 

Planowanie podejścia do lądu (Land falling or approaching the land) 
 Obszar między oceanem a podejściem do rejonu żeglugi przybrzeżnej wymaga 
szczególnej uwagi z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi, stąd też zmienia się 
częstość podejmowania decyzji. Okres przejścia z jednego obszaru do drugiego 
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zajmuje zaledwie kilka godzin. W wodach przybrzeżnych często można napotkać 
wraki statków, co stanowi duże zagrożenie przy podejściu do lądu. Czas i miejsce 
przecinania tego obszaru może wpływać na rodzaj decyzji nawigacyjnych. Istnieje 
również możliwość wyboru miejsca, w którym nastąpi przepłynięcie tego obszaru. 
Jeżeli w nawigacyjnych publikacjach archiwalnych brak jest dokładnych zaleceń, 
to nawigator sam powinien wybrać odpowiedni rejon, kierując się następującymi 
zasadami: 
1) dobrać miejsce podejścia do lądu, gdzie pozycja może być określona z dużą 

dokładnością i jednoznacznością; 
2) w miarę możliwości korzystać z satelitarnego systemu globalnego lub sytemu 

lądowego o średnim zasięgu; 
3) w nocy wybierać rejon, gdzie latarnie morskie mają duży zasięg; 
4) wybierać miejsca wolne od niebezpieczeństw nawigacyjnych, silnych prądów 

i obszarów występowania słabej widoczności; 
5) unikać zagęszczenia statków rybackich, jak również miejsc znajdujących się 

daleko od krzyżówek ruchu statków. 

 Zalecenia te nie zawsze mogą być spełnione ze względów eksploatacji statku, 
narzuconych przez armatora lub operatora. 

Podstawy planowania żeglugi oceanicznej 
 Rejon żeglugi oceanicznej należy do najtrudniejszych pod względem spraw-
dzalności prognoz pogody. Czas przebywania w żegludze oceanicznej obejmuje 
często 70-90% czasu całego rejsu i trwa od 10 do 15 dni, bez zawinięć do portu. 
Nie spotyka się tu dużej koncentracji statków, ani małych głębokości, stąd głównym 
czynnikiem podlegającym planowaniu jest środowisko oceaniczne i jego wpływ               
na statek. Na rysunku 17.6 pokazano zbiór elementów potrzebnych do planu 
nawigacyjnego przelotu przez ocean. Dane pogodowe oraz prognozy długoterminowe 
stanowią najważniejszy i skuteczny element planowania. Z dala od niebezpieczeństw 
nawigacyjnych nie jest wymagana duża dokładność pozycji. Czynnik długotermi-
nowych prognoz pogody związany jest z unikaniem pól wysokich fal. Optymalizacja 
przejścia statku z A do B musi być dokonana na statku przez kapitana lub przez 
ośrodek lądowy. W obu przypadkach aktualizacja planu przeprowadzana jest                      
co najmniej raz na dobę. Ogólnie rzecz biorąc, optymalizacja tras oceanicznych oparta 
jest na znajomości prędkości statku dla danych wartości stanu morza, przy uwzględ-
nieniu dzielności morskiej jednostki oraz znajomości prognoz przemieszczania się pól 
falowania w  rejonie pływania. Stąd też konieczne jest przeprowadzenie starannej 
analizy dla  każdego statku, jeżeli chodzi o parametry opisujące zachowanie się 
jednostki na  wzburzonym morzu, biorąc pod uwagę siłę i kierunek wiatru, co pozwala 
na uwzględnienie zespołu ograniczeń ruchu statku w danym środowisku. Dlatego przy 
planowaniu żeglugi oceanicznej tak ważne są informacje dotyczące warunków danego 
środowiska oraz ich analiza, którą przeprowadza się na podstawie: 
• krótkoterminowych prognoz opisujących warunki środowiska tuż przed wyjściem          

i po wyjściu statku z portu; 
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• średnioterminowych prognoz opisujących warunki falowania i ruchy niżów              
w rejonie trasy oceanicznej; 

• długoterminowych prognoz obejmujących cały obszar oceanu. 

Klasyfikacja informacji potrzebnych do planowania podróży oceanicznej 
 Planowanie bezpiecznej żeglugi obejmuje następujące fazy: 
1) zbieranie informacji, 
2) planowanie, 
3) realizację planu, 
4) kontrolę utrzymania statku na zaplanowanej trajektorii (monitoring). 

 Model planowania nawigacji i realizacji podróży w rejonach oceanicznych 
pokazano na rysunku 17.6. 
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Rys. 17.6. Model zbierania informacji do planowania nawigacyjnego i realizacji podróży w rejonach 
oceanicznych 
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Oddziaływanie środowiska na statek w żegludze oceanicznej 
 Ruch jednostki w rejonach żeglugi oceanicznej ulega ciągłym zakłóceniom 
zewnętrznym. W rejonie tym na kadłub jednostki działają trzy podstawowe źródła 
zakłóceń; wiatr, prądy oraz ruch falowy. Czynniki te mogą zagrozić bezpieczeństwu 
jednostki pływającej, jeśli wystąpią odpowiednio niekorzystne warunki dla statku. 
W  rejonie oceanicznym najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla jednostek 
nawodnych jest falowanie. W kategorii zagrożeń statków w rejonach wysokiego 
falowania oceanicznego znajdują się następujące zjawiska: 
• zmienne, udarowe zmiany oporu kadłuba, 
• zmienne parametry drgań kadłuba pod względem wielkości, częstotliwości 

i amplitud. 
 Zjawiskom tym towarzyszą ciągłe zmiany momentów gnących i tnących, 
prowadzących do trwałych odkształceń całej konstrukcji kadłuba. Wymienione 
zjawiska mogą spowodować częściowe uszkodzenia elementów wyposażenia 
pokładowego oraz kadłuba. Może nastąpić uszkodzenie silnika głównego lub 
elementów napędowych: wału, śruby lub steru. W następstwie silnej pracy kadłuba 
możliwe jest pęknięcie kadłuba z utratą wodoszczelności. Silne kołysania mogą 
spowodować uszkodzenia ładunku i jego przesunięcie, prowadzące czasami do 
stałego, niebezpiecznego przechyłu. W efekcie powstania tych zjawisk może nastąpić 
utrata stateczności i pływalności, aż do całkowitej utraty jednostki. Warunki 
środowiska morskiego mogą ulegać zmianie o trudnym do przewidzenia zakresie i 
dynamice. Stosowane są metody prowadzenia statku przez rejony oceaniczne 
opierające się na praktycznej zasadzie unikania rejonów sztormowych, jak również 
związanych z tym obszarów wysokiego falowania. W każdej metodzie prowadzenia 
żeglugi potrzebny jest zestaw informacji o środowisku pływania, z określonym 
wyprzedzeniem czasowym. 

Informacje dotyczące statku i ładunku 
 Znajomość statku jest podstawowym czynnikiem pozwalającym uniknąć wielu 
błędów przy jego kierowaniu. Rodzaj statku i jego przeznaczenie są ściśle związane 
z jego funkcją eksploatacyjną. Poza danymi podstawowymi, jak: wymiary geome-
tryczne, napęd łącznie z cechami manewrowymi obejmującymi szeroki zakres danych 
według zaleceń IMO, należy znać: 
1) opis ogólny wraz z opisem kadłuba – wymiary, silnik główny, ster, stery strumie-

niowe; 
2) charakterystykę silnika głównego (tabele prędkości, obroty krytyczne, skuteczność 

i czas zmiany biegu itp.); 
3) charakterystyki manewrowe na wodzie głębokiej, krzywe cyrkulacji dla stanu 

załadowanego i balastowego. Próby myszkowania, manewr człowiek za burtą, 
wydolność sterów strumieniowych, wszelkie wykresy zwrotów, cyrkulacji itp.; 

4) inercję kadłuba przy zmianie biegów SG oraz informacje o wpływie wiatru 
na zdolność wykonywania zwrotu na wietrze i fali; 

5) charakterystyki manewrowania na wodzie płytkiej; 
6) osiadanie; 
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7) charakterystyki na wietrze; dryf wiatrowy, ograniczenie sterowności na wietrze; 
8) charakterystyki manewrowe przy małych prędkościach. 

 W czasie planowania niezbędna jest również wiedza na temat aktualnych 
parametrów załadowania statku, a więc: 
• aktualne zanurzenia na całej trasie wraz z przegłębieniami; 
• charakterystykę prędkościową w zależności od zakłóceń od fali oraz na spokojnej 

wodzie, przy zmianie obciążenia silnika; 
• stateczność statku na początku rejsu oraz jej zmianę w funkcji zużycia paliwa 

i zapasów; 
• dzielność morską w szerokim zakresie – chodzi głównie o graniczne wartości 

przechyłów, slammingu, zalewania pokładu itp.; 
• szczegóły mocowania ładunku (jeżeli jest niebezpieczny, mający tendencję do prze-

suwania się), rodzaj i ilość ładunku pokładowego; 
• specjalne zadania i wymagania dotyczące sztauowania, temperatury wilgotności itp.; 
• ochrony ładunku przed wodą morską, czyli przed zamoczeniem; 
• znajomość Wheelhouse Poster oraz Pilot Card. 

Informacje dotyczące czynników techniczno-eksploatacyjnych 
 Efektywnym elementem opisującym rejs jest oszczędność zużycia paliwa 
na  trasie oceanicznej, przy zachowaniu planowanego rozkładu rejsu. Niezbędne też są 
informacje towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące rejonów dodatkowego ubezpie-
czenia, w zależności od niebezpieczeństw nawigacyjnych, jak lodów, rozruchów 
społecznych, strajków lub strefy wojennej. Ważne są przepisy miejscowe i ich 
interpretacja prawna. W rejonach trudnych nawigacyjnie wymagane są zalecenia IMO 
dotyczące rozgraniczenia ruchu. W takich obszarach, dla celów bezpieczeństwa, 
należy określić wymaganą dokładność pozycji (wg zaleceń IMO), dokładność danych 
nawigacyjnych, jak treść mapy i opis niebezpieczeństw nawigacyjnych. W rejonach 
wąskich przejść wymagane są meldunki ze statków przewożących ładunki niebez-
pieczne, a także inne dane. Gęstość ruchu oraz organizacja systemu kierowania 
ruchem statków (VTS) jest konieczna do budowy planu. Dodatkowo kapitan powinien 
zapoznać się z instrukcją armatora, która wyjaśnia sposób postępowania w razie 
zaistnienia awarii lub w wypadku utraty zdrowia członka załogi lub pasażera. 

Informacje o środowisku pływania 
 Przygotowanie planu pod względem zdobywania informacji o środowisku jest 
najważniejszym elementem planu. Objętość tej informacji przekracza 50% całości 
informacji zbieranych przez planującego. Informacje archiwalne, pozyskiwane 
z  pomocy nawigacyjnych (informacje drukowane na mapach, w podręcznikach, 
atlasach i diagramach), opracowane są na podstawie obserwacji statystycznych. 
Informacje o środowisku obejmują: 
• rozkład ciśnień barycznych, 
• częstotliwość występowania niżów (sztormów) i parametry ich ruchu, 
• wiatry, falowanie wiatrowe,  
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• ruchy cyklonów tropikalnych, 
• prądy oceaniczne, 
• klimat i pogodę lokalną, 
• pogody sezonowe, 
• prądy pływowe i wiatrowe, 
• lody i warunki prognoz, 
• dostępność uaktualniania informacji hydrometeorologicznych. 

Archiwalne źródła i pomoce nawigacyjne niezbędne do planowania 
(patrz zał. 9-14 i 16). 
 Zgodnie z Konwencją SOLAS, każdy statek powinien posiadać określony 
komplet wydawnictw i pomocy nawigacyjnych. Podstawowym źródłem informującym 
o zakresie publikacji są katalogi map i wydawnictw nawigacyjnych, wydawanych 
przez określoną hydrografię. Admiralicja Brytyjska – Departament Hydrograficzny, 
wydaje pomoce nawigacyjne i mapy pokrywające akweny całego świata. Wykaz 
znajduje się w Katalogu map i wydawnictw (Catalogue of Admiralty Charts and 
Publications)  NP 131. 
 Najważniejszym źródłem informacji o zakresie tras oceanicznych jest publikacja 
Admiralicji Brytyjskiej „Trasy żeglugowe świata” (Ocean Passages For The World ) 
NP 136. 
 Departament Hydrografii Admiralicji Brytyjskiej wydaje mapy tras żeglugowych 
(Routing Charts). Zawierają one następujące dane (na poszczególne miesiące): granice 
stref klimatycznych, trajektorie z odległościami między portami, prądy oceaniczne, 
róże wiatrów, granice lodów oraz temperaturę powietrza, punkt rosy, temperaturę 
morza, ciśnienie atmosferyczne, prawdopodobieństwo powstania mgły, wichury 
i sztormów. 
Podział na poszczególne akweny: 
• Północny Atlantyk – nr katalog. (5124 / 1-12); 
• Południowy Atlantyk – nr katalog. (5125 / 1-12); 
• Ocean Indyjski – nr katalog. (5126 / 1-12); 
• Północny Pacyfik – nr katalog. (5127 / 1-12); 
• Południowy Pacyfik – nr katalog. (5128 / 1-12). 

 Podobnie Departament Hydrograficzny USA, wydaje mapy zwane potocznie 
klimatycznymi, w podobnym układzie i podziale jak mapy Admiralicji Brytyjskiej. 
Stanowią one podstawę do przygotowania planu nawigacyjnego przejścia przez 
oceany w wersji klimatycznej. 

Główne publikacje książkowe wykorzystywane do planowania tras oceanicznych 
 Średnio co pięć lat wydawana jest poprawiona i uzupełniona wersja wydaw-
nictwa „Oceaniczne trasy świata” (Ocean Passages for the World). Stanowi ona pod-
stawę do planowania tras oceanicznych według warunków klimatycznych. W publi-
kacji tej, składającej się z dwóch części (łącznie 11 rozdz.), zawarte są podstawowe 



330 Podstawy nawigacji morskiej 

 

informacje o warunkach hydrometeorologicznych, wraz z zalecanymi trasami żeglugi, 
w zależności od pory roku. 
 W rozdziale pierwszym podano informacje hydrometeorologiczne, niezbędne            
do planowania tras oceanicznych (definicje, zasady i instrukcje). Można tam znaleźć 
również zdefiniowane pojęcia najlepszej drogi klimatycznej i długości trasy. Ponadto 
opisane są porty docelowe, między którymi wybiera się odległości na trasie; jeśli 
odległość jest większa niż 1000 mil, dokładność obliczania wynosi do 10 mil. 
Znajduje się tam również specjalny diagram do obliczania czasu przejścia dla 
określonej założonej prędkości. Opis ortodromy jest bardzo szczegółowy (łącznie ze 
wzorami). Jeden z paragrafów zawiera omówienie zasad pływania po loksodromie 
wraz z podaniem sposobu obliczania drogi i kierunku drogi. W dalszej kolejności 
znajdują się podstawowe informacje meteorologiczne dla marynarzy. Dział 
rozpoczyna się od omówienia ciśnienia atmosferycznego, a następnie wiatrów i ich 
powstawania na kuli ziemskiej. Opisany jest również wpływ obszarów lądowych i 
zmian deklinacji Słońca na powstawanie i zmiany kierunku ruchu mas powietrza. W 
dalszej części zawarty jest opis wiatrów sezonowych, jak pasaty i  monsuny, depresje 
atmosferyczne – ich powstanie oraz budowa pozioma i pionowa wraz z masami 
powietrza i frontami na średnich i wyższych szerokościach geograficznych. Bardzo 
szczegółowo przedstawiono cyklony tropikalne a także terminologię skal wiatrów w 
rejonach tropikalnych: 
1) niż tropikalny (Tropican Depression) – wiatry o sile 7ºB i mniejszej; 
2) sztorm tropikalny (Tropical Storm) – wiatry o sile 8º – 9ºB; 
3) silny sztorm tropikalny (Sever T.S.) – wiatry o sile 10ºB; 
4) cyklony, tajfun, huragan itp. – wiatry o sile 12ºB i wyższej. 

 Na uwagę zasługuje tablica, w której zestawiono powstawanie cyklonów tropi-
kalnych w różnych rejonach świata w skali roku. Opisane są tam przybliżone tory 
ruchu cyklonów oraz ich prędkości i rozmiary centrum „oka”, a także objawy 
zbliżania się do cyklonów. Parę uwag poświęconych jest wyżom na średnich 
szerokościach. Podane są również wskazówki, jak unikać sztormów tropikalnych i jak 
manewrować, aby bezpiecznie oddalić się od oka cyklonu. 
 W dalszej części opisane są przyczyny powstawania mgieł, ich rodzaje oraz 
prognozowanie powstawania mgieł na morzu. Załączona tablica B dotyczy określania 
temperatury punktu rosy. 
 W części dotyczącej działania wiatru, fali wiatrowej i fali martwej, omówiono 
zasady prowadzenia statku w oparciu o informacje meteorologiczne. Podano również 
sposób korzystania z porad w zakresie prowadzenia statku na oceanie, udzielanych 
kapitanom przez wyspecjalizowane ośrodki na lądzie (Ocean Routes itp.). W tej części 
poradnika zamieszczone zostały diagramy opisujące procentowe wydłużenie czasu 
drogi przejścia przez Atlantyk lub Pacyfik, w kierunku wschodnim lub zachodnim, 
w różnych miesiącach roku. Stanowi to bardzo ogólny sposób kalkulacji ETA w tych 
rejonach. Zmodyfikowana skala wiatrów Beauforta oraz wysokości fal (wg WMO 
Code 100 ) jest bardzo pomocna przy analizie prędkości statku. Przedstawione są tam 
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również tabele skali morza (od 0 do 9) wraz ze średnimi wysokościami fal oraz 
definicje opisujące stan morza. Dział, w którym omówione są prądy oceaniczne, 
stanowi szeroki i dokładny opis akwenów na całym świecie. Scharakteryzowano 
ogólną cyrkulację prądów na wszechoceanach, oddziaływanie wiatrów na falowanie 
na otwartej przestrzeni oceanu oraz w pobliżu linii brzegowych. 
 W dalszej części ogólnie omówione zostały zagadnienia dotyczące lodów 
i  zlodzenia, z odesłaniem do publikacji The Mariners Handbook NP 100. Bardziej 
szczegółowo, dla każdego rejonu oddzielnie, opisano granice i ruchy lodów. 
 Systemy do określania pozycji – to następny temat tej publikacji. Definiuje się tu 
systemy do określania  pozycji na oceanach. Pokrótce omówiono wybrane parametry 
potrzebne do bezpiecznej realizacji podróży w tych rejonach. 
 Ostatnim działem są „Uwagi i ostrzeżenia”. W tym miejscu mówi się o ochronie 
środowiska. Dotyczy to przede wszystkim zanieczyszczenia morza olejami. Publikacja 
odsyła czytelnika do innych źródeł, jak locje i poradnik marynarza  (NP 100) oraz            
do map pilotowych. 

Prognozy pogody i falowania warunkujące wybór tras oceanicznych 
 Zasadniczym elementem zakłócającym pływanie oceaniczne jest falowanie. 
Badania nad tym zjawiskiem rozpoczęto w 1949 roku, w celu eksploatacji energii 
morza. Metoda fali znaczącej została zaproponowana przez Sverdrupa i Munka, 
a  następnie zmodyfikowana przez Bretschneidera i Wilsona. Metoda spektralna 
falowania Piersona, Neumanna i Jamesa została wykorzystana do celów optymalizacji 
tras oceanicznych, jako zdecydowanie najbardziej efektywne narzędzie do badań 
i prognoz falowania. Rozwój teorii falowania oraz zastosowanie techniki kompute-
rowej w latach sześćdziesiątych, pozwoliły stworzyć nowe techniki prognozowania 
falowania. Duży wkład w rozwój tych technik wnieśli Darbyshire (1961), Pierson 
(1966), Trick i Bear (1966) oraz Barnett (1968). Metody prognoz falowania 
proponowane przez Piersona, Tricka, a następnie Beara i Inoue’a, zostały ostatnio 
zmodyfikowane przez  japończyków: Isozucki i Uji. Prognoza falowania oceanicznego 
dotyczy wielu elementów, między innymi powstawania, rozchodzenia się oraz 
charakterystyki fal, spektrum falowania, oddziaływania fali na fale oraz oddziaływania 
ciśnień powietrza na powierzchnię morza. Elementy te pozwalają określić najbardziej 
prawdopodobną prognozę pogody. W prognozowaniu numerycznym stosowana jest 
głównie metoda spektralna, w której dwuwymiarowe spektrum falowania, będące 
funkcją częstotliwości i kierunku rozchodzenia się fal, jest drukowane na siatce 
geograficznej. Do planowania trasy oceanicznej konieczna jest długoterminowa 
prognoza pogody: 7–12-dniowa. Stanowi ona podstawę wyboru drogi. Niestety, 
stopień wiarygodności takich prognoz wciąż jest tylko dostateczny. W załączniku 13 
przedstawione są główne kierunki ruchu cyklonów tropikalnych na świecie; są one 
jednym z elementów potrzebnych do wyboru tras oceanicznych. 
 Sposób obróbki i modelowania informacji o falowaniu dla celów optymalizacji 
trasy pokazano na rysunku 17.7. 
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Rys. 17.7. Sposób modelowania prognoz falowania oceanicznego do celów optymalizacji tras oceanicznych 
 

Satelity ziemskie jako źródło informacji o środowisku oceanicznym 
 Wykorzystanie satelity do zbioru danych o środowisku mórz i oceanów ma swój 
początek w latach sześćdziesiątych, gdy umieszczono na orbicie satelitę TRIOSA. 
Obecnie przebywa na orbitach stacjonarnych i biegunowych dziesiątki satelitów, które 
oprócz dostarczania informacji hydrometeorologicznych, pełnią inne funkcje. 
Meteorologiczne satelity geostacjonarne są własnością USA, natomiast NOAAS, ESA 
– Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASDA – Indii, a satelita orbitalny METEOR – 
Rosji. Na przełomie 1990/91 roku, w ramach programu sponsorowanego przez 
MROSS (Mary Remote Ocean Sensing System) ustalono, że zadaniem wystrzelonego 
satelity będzie zabezpieczenie danych z obserwacji powierzchni morza. Dane te 
dotyczą: stanu morza, wiatru powierzchniowego, temperatury wody oraz informacji 
w zakresie rozkładu i ruchu lodów morskich. Ponadto, w ramach współpracy Stanów 
Zjednoczonych i Francji, wystrzelono satelitę TOPEX/POSEIDON, wyposażonego 
w zestaw urządzeń do pomiaru prądów oceanicznych. Program EOS (Earth Observing 
System) planuje zbieranie informacji o ziemi z innych dziedzin, mianowicie 
planowane jest zbieranie ciągłych obserwacji za pomocą wielu urządzeń. Na satelicie 
umieszczone są radary o zakresach L, C i X, w celu pomiaru powierzchni oceanów. 
Dziennie satelita obejmuje obserwacją pas o szerokości 200 km w rejonach pokrytych 
lodami. Zainstalowany radar wysokościowy prowadzi obserwację topografii oceanów 
i lądów oraz dokonuje pomiarów znaczących wysokości falowania. Błąd pomiaru 
w  wysokości wynosi 0,1 m. Należy dodać, że pokrycie pomiarami jest globalne. 
Zainstalowany przyrząd do pomiarów prędkości i kierunków wiatrów powierz-
chniowych, wykonuje pomiary z dokładnością do 1 m/s i kierunku 10º. W całym 
systemie znajdują się urządzenia do pomiarów parametrów wyższych warstw 
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atmosfery, z promieniowaniem słonecznym włącznie. Dane zbierane są automatycznie                      
i lokowane w pamięci. Sponsor NASA zaprogramował długoterminowe programy 
badań. 
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Rys. 17.8. System obiegu i przetwarzania informacji w ośrodkach porad dla kapitana w zakresie wyboru 
i realizacji tras oceanicznych na przykładzie  METROUTE 
 
 
 Na rysunku 17.8 przedstawiono ogólny schemat organizacji systemów 
wspomagania nawigacji oceanicznej jako pomoc dla kapitanów. Szczegółowy opis 
działania ośrodków porad dla kapitanów przedstawiono w rozdziale 18 oraz w 
załączniku 16. 
 
 
 



  

 

18.  WYBÓR  DROGI  OCEANICZNEJ 
Z  UWZGLĘDNIENIEM  WARUNKÓW 

POGODOWYCH 
 
 
 
 
 
 
18.1. Wiadomości ogólne o optymalizacji drogi statku 
 
 
 Problem optymalizacji tras w żegludze oceanicznej był wielokrotnie omawiany 
w różnych publikacjach. Metoda optymalizacji stosowana jest od setek lat na wszystkich 
morzach i oceanach świata. Pokonanie przez żaglowiec trasy międzykontynentalnej 
w najkrótszym czasie, nagradzane było złotą wstęgą. Każdy kapitan sam ustanawiał 
własny system wyboru trasy oraz metodę jej realizacji. 

Na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia, Admiralicja Brytyjska 
opublikowała I edycję podręcznika pt. „Oceaniczne Drogi Świata” (The Ocean 
Passages for the World ). Wydawnictwo powstało w oparciu o zbierane przez 
kilkadziesiąt lat informacje z opisów przebiegu podróży umieszczanych w dzien-
nikach okrętowych żaglowców, kronikach, z ustnych przekazów w formie zapisów, 
informacji kapitanów różnych statków pływających na tych trasach. 

Lądowe systemy wspomagające wybór tras oceanicznych rozpoczęły swoją 
działalność po II wojnie światowej i rozwinęły się w wielu krajach.  

Wyjściowym kryterium wyboru trasy oceanicznej był minimalny czas przejścia. 
Wyniki eksploatacyjne rejsów przy oszczędności czasu przejścia, w wielu przy-
padkach nie były zadowalające. Każda metoda wnosi uboczne efekty. Chodzi o tak 
zwane szkody sztormowe na statkach optymalizowanych według kryteriów minimum 
czasu przejścia na wybranej trasie oceanicznej. 

W procesie wyboru drogi oceanicznej uwzględniającej warunki pogody, 
wykorzystuje się dział nawigacji meteorologicznej. Ze względu na efekty ekono-
miczne podróży morskiej, stosuje się optymalizację drogi statku. Optymalizowanie 
drogi oceanicznej stosowane jest w żegludze międzynarodowej od kilkudziesięciu lat 
przez kapitanów statków handlowych. 

Duże zmiany w zakresie nawigacji meteorologicznej dokonały się w latach          
1960-1980. Optymalizacja trajektorii oceanicznych stała się nową gałęzią wiedzy 
w  nautyce. Koncepcje wyboru optymalnych trajektorii, mające na celu skrócenie 
czasu, zmniejszenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie uszkodzeń sztormowych, mogą 
być realizowane dzięki stosowaniu odpowiednich technik optymalizacyjnych oraz 
dogodnych metod obliczeń, za pomocą dostępnych powszechnie na rynku tanich 
komputerów osobistych. 

Realizując wybór najdogodniejszej trajektorii, zwanej dalej trajektorią optymalną, 
uzyskujemy osiągnięcie najlepszego rozwiązania założonego celu, ze względu  
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na wybrane kryterium, spełniające określone ograniczenia. W tym wypadku będzie to 
optymalne sterowanie statkiem od A do B, polegające na doborze takich wielkości 
sterujących, jak kursu i prędkości, aby w zależności od cech i właściwości statku, 
prognoz pogody i sytuacji hydrometeorologicznej, zapewnić bezpieczeństwo statku, 
osiągając jednocześnie maksymalizację przyjętego wskaźnika jakości sterowania 
i dotrzeć do wyznaczonego punktu przeznaczenia. 
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Rys. 18.1. Cele, kryteria i ograniczenia w modelu optymalizacji trajektorii oceanicznych 
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Wiele instytutów badawczych na świecie od lat zajmuje się problemem 
optymalizacji trajektorii w żegludze oceanicznej. Różne programy badawcze 
ukierunkowane są na zmniejszenie uszkodzeń sztormowych, unikanie obszarów 
wysokiego falowania, badania parametrów falowania oraz stosowanie kryteriów 
optymalizacji żeglugi w aspekcie efektywności eksploatacji statków.  

Rozwój badań dotyczy również metod predykcji dzielności morskiej, a więc 
zachowania się jednostek w warunkach silnych zakłóceń falowych na oceanie.  

Najbardziej potrzebnym elementem, pozwalającym na uzyskanie znacznych 
efektów optymalizacji trajektorii, jest opis stanu morza w funkcji kierunkowego 
spektrum falowego. Ważna jest przy tym znajomość danych dotyczących wartości 
częstotliwości spektrum energetycznego fali w określonych kierunkach, dla określo-
nych punktów obszarów oceanicznych. Znajomość elementów związanych z opisem 
dzielności morskiej (ang. seakeeping performance), określanych programem kompute-
rowym, stanowi podstawę do dalszych obliczeń elementów optymalizujących ruch 
jednostki na fali. 
 
 
 
18.2. Postawienie problemu optymalizacji trajektorii 
 
 

Ruch statku w środowisku oceanicznym związany jest z różnego rodzaju 
zakłóceniami działającymi na statek, wywołanymi przez wiatr, falę wiatrowa, martwą 
falę, prądy stałe, wiatrowe, lody i mgły. 
 Przeciwności te, w pewnym okresie, są czynnikami zmniejszającymi efektyw-
ność eksploatacji, lecz przy ich odpowiednim wykorzystaniu mogą ją polepszyć. 
Celem optymalizacji trajektorii w żegludze oceanicznej jest rozwiązanie problemu 
wyboru najbardziej odpowiedniej strategicznie trasy w taki sposób, aby założone 
kryteria i cele jej realizacji do miejsca przeznaczenia były spełnione. Zadania opty-
malizacji trajektorii, uzyskiwane w eksploatacji statków handlowych, są następujące: 
1. Przeciwdziałanie uszkodzeniom kadłuba, ładunku i wyposażenia; tu realizowane 

jako kryteria. 
2. Efektywność nawigacyjna, czyli minimum kosztów, minimalny czas przejścia, 

minimum zużycia paliwa, utrzymanie statku w rozkładzie, planie rejsu - kryteria. 
3. Wygoda pasażerów i załogi. 
4. Optymalny czas poszukiwania i efektywność ratownictwa. 

 Bezpieczeństwo statku stanowi istotne ograniczenie sterowania w programie 
optymalizacji. 

Dokładny schemat zależności między zadaniami, kryteriami i ograniczeniami 
planowania i realizacji trajektorii optymalnej pokazano na rysunku 18.1. W praktyce 
mogą pojawić się kryteria, które są wzajemnie przeciwstawne. W efekcie kryterium 
jest realizowane w stosunku do wieloaspektowego problemu optymalizacji. 
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Na rozwój metod optymalizacji trajektorii w żegludze oceanicznej miały wpływ 
takie czynniki, jak: 
• informacje o środowisku, źródła danych i prognostyka ich zmian; 
• sposób nadawania informacji o pogodzie, jak również ułatwienia łączności 

w przekazywaniu danych; 
• rozwój systemów nawigacyjnych do kontroli ruchu na trajektorii; 
• rozwój technologii komputerowej; 
• predykcja ruchu kadłuba na fali, zachowanie się statku w zależności od zakłóceń; 
• metody projektowania i realizacji ruchu po trajektorii; 
• uzyskiwane efekty ekonomiczne wynikające z optymalizacji trajektorii. 

 Wiele publikacji dotyczących rozwoju metod realizacji optymalnej trajektorii 
na oceanie ukazało się w USA. Wymienić tu można przede wszystkim takich autorów, 
jak: Hamilton, Faulkner, Gregor, Marks, James, Dupin, Frankel, Chen. W Wielkiej 
Brytanii tą tematyką zajmowali się: Hogben, Lumb, Zobel, Babbedge, Motte i Mackie, 
natomiast w Polsce – Chodkowski i Wiśniewski. 

Obecnie problemem optymalizacji zajmuje się wiele instytutów naukowych 
i dydaktycznych na całym świecie. Wyszczególnione wyżej nazwiska „klasycznych” 
już autorów, stanowią małą część nazwisk o światowej sławie, zajmujących się tym 
bardzo szerokim problemem nawigacji morskiej. 
 
 
 
18.3. Kryteria stosowane w czasie przejścia nawigacyjnego 
na optymalnych trasach oceanicznych 
 
 

Przejście statku przez zadane obszary i fazy pływania musi zawierać oprócz 
ograniczeń, również i kryteria jakości realizacji celu. Plan podróży statku, będącego 
obiektem sterowania i podejmowania decyzji, musi zawierać możliwości alternatyw-
nego wyboru kryteriów, w zależności od ewentualnego wystąpienia określonych, 
przewidywanych lub panujących warunków na trasie. Wyróżnia się kilka grup 
statków, w zależności od przeznaczenia, rodzaju ładunku, pory roku, rejonu żeglugi, 
które mają możliwość wyboru kryteriów. Obecnie przy wyborze trasy (rys. 18.2) 
stosowane są następujące kryteria: 
1. Minimalizacja czasu przejścia (T – minimum). Dla statków, mających dobrze 

zamocowane ładunki, silną budowę kadłuba, silne i w dobrym stanie technicznym 
silniki główne, można planować trasę na podstawie kryterium minimum czaso-
wego. Takie kryterium mogą również przyjmować tankowce lub masowce, 
pływające na trasach oceanicznych. 

2. Minimalizacja uszkodzeń ładunku (Dc – minimum). Dotyczy to małych statków, 
przewożących ładunki pokładowe. Statki przeznaczone do transportu samochodów 
lub innych cennych ładunków, które mogłyby ulegać uszkodzeniom podczas 
sztormu, powinny wybierać najkorzystniejsze warunki pływania. 
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3. Minimalizacja uszkodzeń sztormowych ładunku i kadłuba (Dc + H – minimum). 
Kryterium to powinny stosować statki przewożące papier, drewno, żywiec itp., 
szczególnie w okresie zimy na oceanach. 

4. Stała prędkość (V – constans). To kryterium jest ważne szczególnie dla statków 
pasażerskich, promów, kontenerowców, statków liniowych, dostawczych itp., gdyż 
mają one dokładny rozkład i muszą zawijać do portu przeznaczenia bez opóźnień. 

5. Wygoda pasażerów (C – comfort). Kryterium stosowane zwykle na pasażerskich 
statkach wycieczkowych. 

6. Oszczędność paliwa (Q – minimum). Obniżenie zużycia paliwa na trasie powoduje 
wzrost zysków eksploatacyjnych, dlatego każdy statek powinien takie kryterium 
uwzględniać i stosować. 

7. Maksymalizacja efektów ekonomicznych w podróży (E – maksimum). Jest to 
najtrudniejsze kryterium do realizacji. Liczy się tu na każdą możliwość obniżenia 
kosztów. W zasadzie takie kryterium stosowane jest przez wszystkich armatorów 
kontrolujących procesy nawigacyjne na podstawie codziennych raportów eksplo-
atacyjnych. W takim wypadku należy, w zależności od panujących warunków, 
właściwie wykorzystywać kryteria na całej trasie rejsu. 

 
C

V - const T - min Dc+H - min. Dc - min. V - const

Q - min

Port

A

Port

B

E - maks.  
Rys. 18.2. Zmiana kryteriów na trasie rejsu, w celu uzyskania optymalnych efektów eksploatacyjnych statku 
 

Powyższe kryteria stosowane są w procesach optymalizacji tras rejsów, prowa-
dzonych na statkach przez załogi lub też przez wyspecjalizowane ośrodki lądowe, 
takie jak: Ocean Routes w San Francisco, Bracknell Meteorological Office Wielka 
Brytania lub inne. 

Analiza informacji potrzebnych do wyboru tras optymalnych 
Podstawą informacji wyjściowych do procesu planowania tras optymalnych są 

odpowiednio wiarygodne prognozy pogody na akwenach pływania. Prognozy mogą 
być średnioterminowe (ogólnie tygodniowe), w rozszerzonym zakresie – od tygodnia 
do miesiąca, oraz długoterminowe – powyżej miesiąca (klimatologiczne). Na pod-
stawie tych prognoz przeprowadza się procesy predykcji stanów morza. Następnie 
uwzględnia się wejściowe dane, a więc: rodzaj statku, jego charakterystykę prędkości, 
rozszerzone o zakres ładunkowy (balast, pełny) oraz rodzaj ładunku. Cały proces 
planowania należy wykonać na 1-2 dni przed wyjściem statku z portu  A. 

Głównym czynnikiem, wpływającym na ruch statku na wodach oceanicznych, 
jest stan morza, a ściślej – parametry falowania. 
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Informacje o falowaniu 
Standardy technik prognoz falowania stosowane są do opracowania predykcji 

parametrów falowania, tj. wysokości i kierunku przemieszczania się fal, na podstawie 
rozkładu izobar oraz kierunków wiatrów na mapach pogodowych. Dane te posłużyły 
do sformułowania wielu metod empirycznych określania charakterystyk prędkoś-
ciowych statków, z podziałem na prędkości statku w funkcji wysokości fali dla stałych 
kierunków natarcia fali na statek, tj. z kierunków dziobowych, z burty i kierunków 
rufowych. 
 
 

Prognozy
długoterminowe

hydro-meteo
Źródła aktualizacji

prognoz

Warunki
klimatyczne

akwenu

Parametry
zakłócające
ruch statku

Ograniczenia
dla statku
i ładunku

Reakcja kadłuba
na zakłócenia

prędkości

Metody wyboru bezpiecznej
i optymalnej drogi statku  

Rys. 18.3. Ogólny schemat analizy informacji potrzebnych do wyboru bezpiecznej i optymalnej drogi 
oceanicznej 
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Rys. 18.4. Porównanie mapy pogody z warunkami falowania powierzchni morza: a) mapa rozkładu 
ciśnienia;  b) mapa falowania  [16] 
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Z rysunku 18.4 wynika, że pole falowania jest przesunięte (opóźnione)                  
w stosunku do pozycji i kierunku ruchu niżu, natomiast wysokość fal jest znacznie 
wyższa bezpośrednio za postępującym niżem. 

Metody prognozowania na okres 3-14 dni oparte są na porównywaniu archi-
walnych danych o warunkach pogody na określonym obszarze, czyli poszukiwaniu 
podobnych stanów pogody w tym samym okresie roku w latach poprzednich. Jest to 
metoda wyboru i porównywania podobnych modeli z archiwum (używając danych 
klimatologicznych), z warunkami aktualnymi, poprzez analogię sekwencyjnych       
zmian w czasie (na podstawie 40-60 lat obserwacji). Dla dłuższych przebiegów             
(14-30-dniowych), miesięczne wartości klimatologiczne, jak: wiatry, stany morza, 
mgły i prądy oceaniczne są wykorzystywane w celu zwiększenia horyzontu prognozy. 
 
 
 
18.4. Rodzaje zakłóceń ruchu kadłuba na fali 
 
 

Najważniejszym określeniem definiującym stan techniczny jednostki oceanicznej 
jest zdolność żeglugowa (ang. seaworthiness). Określenie to stosowane jest do opisania 
zdolności odporności jednostek pełnomorskich na takie niebezpieczeństwa, jak 
wejście na mieliznę, kolizje, pożary oraz działania złej pogody. To ostatnie związane 
jest z pojęciem dzielności morskiej. 

Pojęcie dzielności morskiej (ang. seakeeping) określić można jako cechy 
opisujące zdolność ruchu jednostki w różnych warunkach środowiska morskiego. 
W teorii okrętu już od dawna wykorzystywano metody teoretyczne, opisujące zacho-
wanie się jednostki w ruchu na fali regularnej. W ostatnich latach dokonano 
rozszerzenia techniki przewidywania ruchu jednostki w warunkach falowania 
nieregularnego na fali oceanicznej. 

Obecnie stosuje się wiele programów komputerowych, opisujących charakte-
rystyki ruchu jednostek na fali nieregularnej. Taki program zbudowany i stosowany 
jest przez Admirality Research Establishement w Haslar – Wielkiej Brytanii, jak 
również w Polsce w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Opis modelu 
ruchu jednostek można rozpatrywać dwojako:  
1) jako model opisujący prędkość jednostki, bądź też 
2) jako model opisujący zachowanie się jednostki na fali. 

 Głównym czynnikiem zmniejszającym prędkość statku jest stan morza. Spadek 
prędkości zależy od wysokości fali oraz od kąta jej natarcia w stosunku do kursu 
jednostki. Właściwości dynamiczne jednostki mają wpływ na parametry i charakte-
rystyki prędkości. Głównym czynnikiem powodującym spadek prędkości jest wzrost 
oporów wynikających z oddziaływania fali i wiatru na jednostkę w ruchu. 
Następstwem tego jest zmniejszanie się ogólnej sprawności napędowej jednostki. 
Innymi słowy następuje zjawisko wymuszonej redukcji prędkości, w wyniku działania 
obiektywnych czynników zewnętrznych, np. wiatru, zakłócających proces ruchu 



18. Wybór drogi oceanicznej z uwzględnieniem warunków pogodowych 341 

 

jednostki nawodnej (patrz rys. 18.5). Ponadto względy techniczne systemu napędowego 
powodują świadomą redukcję prędkości, tak zwaną wymuszoną redukcję, w wyniku 
zmniejszania lub uniknięcia niepowołanych zjawisk towarzyszących jednostce 
w rejonie intensywnego falowania. 
 

wymuszone obniżenie obrotów
silnika głównego

działanie wiatru prądy powierzchniowe

falowanie

dryf statku

znos statku
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zalewanie pokładu

-∆V

spadek prędkości

ruch kadłuba
w płaszczyznach

zmiany obciążenia układu
napędowego

uszkodzenie kadłuba / utrata stateczności

 
Rys. 18.5. Wpływ czynników wywołanych działaniem wiatru na spadek prędkości 

 
 Zachowanie się jednostki na fali opisuje się następującymi parametrami: 
• pionowe przyśpieszenia w funkcji wysokości fali i kierunku natarcia dla różnych 

prędkości statku,  
• prawdopodobieństwo powstania slammingu,  
• prawdopodobieństwo zalewania pokładu,  
• określanie momentu wynurzania i rozbiegu śruby okrętowej, 



342 Podstawy nawigacji morskiej 

 

• nurzanie i myszkowanie kadłuba,  
• momenty gnące kadłuba,  
• rezonans kołysań. 

Wszystkie wymienione zjawiska opisuje się dla wybranych, określonych miejsc 
na statku. Zjawiska przyśpieszeń są szczególnie ważne dla takich obszarów, jak 
mostek nawigacyjny lub przedział maszynowy. Mechanizm powstawania spadku 
prędkości statku na wietrze i fali obrazuje rysunek 18.5. 

Statek jest wielowymiarowym obiektem sterowania z wieloma wielkościami 
wyjściowymi. Wyodrębniony układ sterowania prędkością statku jest to uproszczony 
model, w którym na wejściu statku będą obroty śruby napędowej, a wielkością 
wyjściową – prędkość statku V. W modelu tym należy uwzględnić wektory zakłó-
cające, przede wszystkim: 
• falowanie, 
• wiatry,  
• prądy, 
• okres i amplitudę kołysań statku, 
• zanurzenie i przegłębienie statku. 
 
 
 
18.5. Elementy składowe oporu statku w ruchu 
 
 

Przy zachowaniu równowagi między oporem kadłuba a wydajnością śruby, przy 
danej mocy silnika głównego można uzyskać określoną prędkość. Działanie złej 
pogody na statek powoduje zmianę oporów kadłuba, pogarszając sprawność śruby. 
Wzrost oporów zmniejsza prędkość statku. 

Istnieją dwie metody określania prędkości statku na fali: metoda analityczna oraz 
empiryczna. Metoda analityczna polega na określeniu oporu kadłuba, jako składowej 
ruchu na wodzie spokojnej, oporu wiatru, oporów falowych oraz innych oporów 
działających na statek. W metodzie empirycznej należy założyć siłę uciągu śruby, 
ewentualnie innych sił, na przykład napędu żagla. 

Prędkość ruchu statku może być obliczana przy założeniu, że suma oporów 
pozostaje w równowadze z uciągiem śruby. Suma oporów kadłuba w ruchu na fali 
oceanicznej wynosi odpowiednio: 

 DFWSC RRRRR +++=  (18.1) 

gdzie: 
 RC  –  opór całkowity w ruchu,  
 RS  –  opór na spokojnej wodzie, zwany oporem holowania,  
 RW  –  opór wiatru,  
 RF  –  opory falowe, 

RD  –  opory dodatkowe. 
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18.6. Zachowanie się statków na fali 
w zależności od ich konstrukcji i przeznaczenia 
 
 
 Każdy statek pracujący na fali zachowuje się różnie, w zależności od wielkości, 
stanu załadowania i czynników zakłócających. Statek na fali posiada ruch w sześciu 
stopniach swobody. Statki charakteryzują się różnymi kształtami oraz parametrami 
w stosunku do długości fali. Małe statki zachowują swoją odrębność ruchu na fali 
ze  względu na fakt, że parametry fali mogą być znacznie większe od rozmiarów 
małych kadłubów. Dlatego też bezpieczeństwo żeglugi małych jednostek na oceanie 
jest znacznie obniżone w stosunku do jednostek dużych. Z kolei działanie falowania 
na statki średniej wielkości zależy od typu i przeznaczenia jednostki. Poniżej opisano 
reakcje różnych typów statków na falowanie. 

Małe statki 
• Mały zapas stateczności. 
• Ruch na grzbiecie fali (zmniejszona stateczność). 
• Rezonans kołysań (wywrócenie). 
• Fala z rufy (zalewanie). 
• Uderzenia fal z burty (zalewanie, wywrócenie). 
• Zlodzenie powierzchni kadłuba (utrata stateczności, wywrócenie). 

Tankowce 
• Kołysanie ma mały wpływ na ruch statku. 
• Zwykle posiadają dobrą stateczność, co nie stwarza niebezpieczeństwa wywrócenia 

na fali. 
• Praca na fali jak i przyspieszenia mają małe znaczenie dla ładunku. 
• Branie wody na pokład stanowi ważny element, powoduje bowiem znaczne 

uszkodzenie urządzeń pokładowych ze względu na małą wolną burtę. 
• Slamming – niepożądany. Statek pod balastem może doświadczyć uszkodzeń dna 

od slammingu. 
• W wyniku pionowych sił gnących mogą powstać stałe odkształcenia lub pęknięcie 

kadłuba, dlatego ważne jest, aby nie dopuścić do złego rozkładu masy w kadłubie. 
• Momenty skręcające mają małe znaczenie, gdyż konstrukcja kadłuba tych jednostek 

jest odporna na skręcanie. 

Statki OBO, OO-masowce 
• Kołysania nie mają istotnego znaczenia, gdyż przesuwanie ładunku zdarza się 

rzadko. 
• Stateczność jest wystarczająca, a nawet zbyt duża, co powoduje, że statki 

przewożące ładunki masowe są „sztywne”. 
• Ciężka, silna praca na fali i przyspieszenia powodują uszkodzenia konstrukcji 

zbiorników, przegród, a nawet rozległe pęknięcia w całej konstrukcji. 
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• Branie wody na pokład i slamming powoduje uszkodzenia pokładowych mecha-
nizmów, lukowych urządzeń i zamknięć; uszkodzenia dna od slammingu zanoto-
wano również na tych statkach. 

• Pionowe momenty gnące powodują odkształcenia trwałe kadłuba (hogging – 
sagging ). 

• Zwykle momenty skręcające nie powodują uszkodzeń, jednak przy dużych 
otworach lukowych istnieje ryzyko koncentracji napięć materiału w narożnikach 
otworów, co może doprowadzić do pęknięć. 

Statki drobnicowe 
• Praca na fali powoduje przechyły i duże przyspieszenia. W bardzo złej pogodzie 

może nastąpić przesunięcie ładunku i utrata stateczności. 
• Branie wody na pokład naraża na uszkodzenia pokrywy luków oraz elementy 

wyposażenia pokładowego (windy). 
• Niebezpieczne momenty gnące nie występują na kadłubach właściwie obciążonych 
ładunkiem, ale siły gnące mogą wystąpić dla niektórych ładunków, niewłaściwie 
rozmieszczonych. 

Statki Ro-Ro 
• Przechyły i przyspieszenia są bardzo istotnym czynnikiem, gdyż mogą uszkodzić 

system mocowania ładunku. 
• Branie wody na pokład nie wchodzi w rachubę, ponieważ konstrukcja szerokich              

i wysokich dziobów nie sprzyja temu; jedynie kontenery na pokładzie narażone są 
na bryzgi. 

• Slamming dziobowy to zjawisko powstające przy dużych prędkościach. Zmniejsza 
on bezpieczeństwo pływania. Również slamming z rufy jest niebezpieczny 
ze względu na możliwość zniekształcenia zamknięcia furty rufowej. 

• Występujące poziome momenty gnące dla tego typu statków nie stanowią 
niebezpieczeństwa powstania uszkodzeń konstrukcji kadłuba, gdyż tego typu statki 
są na nie bardzo odporne. 

• Momenty skręcające mogą zagrażać tym typom konstrukcji, które nie są odporne        
na skręcanie. W efekcie może to doprowadzić do uszkodzenia zamknięć furt. 

Kontenerowce 
• Przechyły boczne i przyspieszenia są niedogodne ze względu na możliwość 

zerwania mocowań kontenerów pokładowych. 
• Branie wody na pokład nie jest praktycznie możliwe ze względu na kształt 

i konstrukcję dziobów. 
• Slamming może uszkodzić dno dziobowe. Rufowy slamming jest również 

niebezpieczny – może uszkodzić ster, śruby oraz konstrukcję furty rufowej. 
• Pionowe momenty gnące są niebezpieczne zwłaszcza wtedy, gdy szeroki dziób 

uderza o powierzchnię wody. 
• Momenty skręcające są bardzo niekorzystne, mogą bowiem uszkodzić konstrukcję 

zamknięcia rampy rufowej. 
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18.7. Realizacja podróży oceanicznych 
 
 

Statystyki wypadków morskich podają, że około 30% strat tonażu światowego 
wynika z oddziaływania złej pogody na statki [20, 58]. Ilościowo stanowi to około 
pół  miliona RT czasowo wycofanego lub bezpowrotnie utraconego z eksploatacji 
z powodu strat sztormowych. 
 Najwięcej strat statków notowano na oceanach Atlantyckim i Pacyfiku w rejo-
nach średnich szerokości 40°÷50°N. Ruch niżów w 90% odbywa się w kierunku 
wschodnim, z odchyleniem 30÷40° na północ lub południe. 
 Za średnią prędkość ruchu niżu przyjmuje się 20-40 węzłów. Natomiast prędkość 
zbliżania się statku do niżu uzależniona jest od jego kursu, prędkości oraz prędkości 
niżu. 
 Częstotliwość występowania niżów w ciągu tygodnia jest równie ważnym para-
metrem, gdyż czas przejścia statku o prędkości 20 węzłów przez Atlantyk wynosi 
7 dni. Tak więc należy liczyć się, że w czasie zimy statek napotka na Północnym 
Atlantyku od 2 do 3 niżów w czasie rejsu kursami zachodnimi. Na Północnym 
Pacyfiku przejście statku wynosi około 14 dni kursem zachodnim i w tym okresie 
statek może spotkać się z 4÷5 niżami. 
 
Ogólny model prowadzenia statku po trajektorii 

W żegludze oceanicznej realizowane są pewne podstawowe procedury związane 
z realizacją przyjętej trajektorii. Zawsze muszą być szczegółowo opracowane infor-
macje o pogodzie i prognozie pogody oraz na temat aktualnej pozycji i parametrów 
ruchu statku. Informacje statystyczne uzupełniają prognostyczny bank danych 
pogodowych zawartych w archiwalnych publikacjach. 
 Zawsze należy uwzględniać aktualne parametry pola falowania oraz informacje 
o obszarze działania wiatru. Jednocześnie niezbędne jest analizowanie informacji 
o parametrach prądów przechowywane w banku danych. Uwzględniając charakte-
rystykę prędkościową statku oraz ograniczenia ruchu statku na fali, jak slamming, 
zalewanie pokładu, przechyły rezonansowe itp., należy wstępnie obliczyć czas 
przejścia pomiędzy odcinkami drogi oraz ETA do punktu przeznaczenia. Pomoc 
stanowią programy obliczające drogę po loksodromie lub ortodromie. Drugi 
podprogram analizuje drogę optymalną na zalecanych przez źródła nawigacyjne 
trajektoriach tzw. klimatycznych. Taki program zawierają systemy ECDIS. 

Bazując na danych pogodowych i pozycji statku, kolejny blok podprogramów 
stosowany jest do planowania trajektorii alternatywnych, wolnych od niebez-
pieczeństw wysokiego falowania, lodów itp. Dokonuje on obliczania pozycji punktów 
zwrotu. W efekcie końcowym następuje wybór bezpiecznego kursu i prędkości 
po wybranej optymalnej trajektorii, uwzględniającej kryteria i ograniczenia. Taki 
model realizacji ruchu statku po trajektorii optymalnej pokazano na rysunku 18.6. 
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- aktualizacja parametrów pogody,
- kierunek wiatru, prędkość,
- kierunek i wysokość fali,
- kierunek i prędkość prądu

określanie pozycji:
- ciągłość obserwacji,
- zliczanie drogi,
- określanie pozycji satelitarnej,
- ręczne wprowadzanie pozycji

analiza ruchu po trajektorii,
model lub charakterystyka ruchu
i zachowania się statku na fali:
- obliczanie optymalnego czasu przejścia

A – B,
- obliczanie ETA do punktu B,
- punkty zwrotu na trajektorii

planowanie dalszej aktualnej
trajektorii:
- nowy kurs i prędkość,
- poprawianie kursu w zależności

od warunków pogodowych

rodzaje żeglugi:
- założenia wyjściowe pozycji,
- modyfikacja i poprawki do wektora

ruchu (Vs, KD)

obliczanie najkrótszej drogi:
- ortodroma,
- loksodroma,
- trajektoria złożona,
- najbezpieczniejsza droga

(omijanie wysokiego falowania)

ruch
statku

 
Rys.18.6. Ogólny model realizacji ruchu statku po trajektorii optymalnej 

 

Prognostyczny ruch statku opisany schematycznie obejmuje parametry wejściowe, 
jak kurs i prędkość oraz zakłócenia zewnętrzne w wyniku oddziaływania pogody 
na  statek. Parametrami zmiennymi będą: zanurzenie, wyporność i powierzchnia 
nawiewu. Parametry stałe za okres przyjętej, optymalnej trajektorii, obejmują charakte-
rystykę steru, napędu i wymiary geometryczne, a zatem także wypór i zanurzenie 
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nominalne dla wymienionych parametrów. Parametrami sterującymi są w tym wypadku 
obroty silnika głównego (śruby), ilość obrotów na minutę. 
Na wyjściu modelu ruch po trajektorii obejmuje prędkość i kurs dla pozycji  A. 
18.8. Rodzaje trajektorii oceanicznych 
 
 

Analiza kosztów podróży rejsów oceanicznych wyraźnie wskazuje na oszczędności 
spowodowane zużyciem paliwa w funkcji czasu i długością trajektorii A-B. Nieza-
leżnie od przyjętych kryteriów są one ze sobą ściśle związane. Długość trajektorii oraz 
czas jej pokonania decydują o efektach ekonomicznych. Prowadzenie statku może 
odbywać się różnymi, alternatywnymi trajektoriami. Niżej podane są możliwości 
wyboru trajektorii, a mianowicie: 
1) trajektoria po ortodromie, czyli najkrótszej drodze, 
2) trajektoria po loksodromie, pływanie stałym kursem, 
3) trajektoria wg założonych celów i kryteriów optymalizacji, 
4) trajektoria wg przyjętych ograniczeń, 
5) trajektoria wg aktualnych warunków pogody. 

Na rysunku 18.7 pokazane są trajektorie alternatywne naniesione na mapę 
gnomoniczną. 
 

B

A
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1

4

ruchoma przeszkoda nawigacyjna
(np. pole wysokiego falowania lub pola lodowe)

5

2

 
Rys. 18.7. Rodzaje trajektorii oceanicznych 

 
 Podstawowym elementem wejściowym do wyboru modelu trajektorii jest 
aktualny stan pogody i jej prognoza. Prognozy mogą być krótko-, średnio- lub 
długoterminowe. Jak wiadomo ich wiarygodność jest ilościowo zróżnicowana. 
W oparciu o prognozy można dokonać predykcji stanu morza oraz rejonu wysokiego 
falowania. Następnymi elementami wejściowymi są: rodzaj statku, jego prędkość, 
sposób załadowania, rozkład i miejsce umieszczenia ładunku. 
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Wyjściem z modelu jest kurs i prędkość po wybranej trajektorii w funkcji czasu 
na określonych pozycjach. Należy zatem omówić metody osiągnięcia celów 
optymalnych trajektorii w zależności od szukanych kryteriów lub ograniczeń. W wielu 
wypadkach należy zaplanować różne warianty trajektorii. 
18.9. Unikanie stałych i ruchomych obszarów 
wysokiego falowania 
 
 

18.9.1. Stacjonarne obszary wysokiego falowania 
 

Bywają takie przypadki, że statek porusza się znacznie szybciej od prawie 
stacjonarnego pola falowania, którego ruch jest nieznaczny w stosunku do prędkości 
statku. W takiej sytuacji istnieje możliwość wyboru trajektorii bezpiecznej, zakładając 
jedynie graniczne wartości wysokości falowania, np.  m331 ≤H . 
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Rys. 18.8. Wybór trasy w obszarze stacjonarnego pola falowania 

 
Na rysunku 18.8 pokazano analizę przejścia statku od A do B. Zasada postępowania 

jest następująca: w celu przejścia w najkrótszym czasie po trajektorii, należy przeanali-
zować dwie wielkości: 
1) obliczyć czasy przejścia po trajektorii D1 , D2 , D3 uwzględniając charakterystykę 

prędkościową statku, pozwalającą określić średnie prędkości; 
2) obliczyć maksymalne i ekonomicznie uzasadnione wartości wydłużenia drogi 

po założonych trajektoriach, stosując wzór Seilkopfa: 

11 DDDAB =+ ∆  
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22 DDDAB =+ ∆  

3DDD nAB =+ ∆  
 Wydłużanie drogi  ∆D  oblicza się następująco: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= 1

Z

e
ABi V

VDD∆    [Mm] (18.2) 

 gdzie: 
Ve  – prędkość eksploatacyjna po najkrótszej trajektorii od  A  do  B  [w], 
Vz – prędkość zredukowana z powodu zakłóceń falowych na omawianej trajektorii 

[w], 
∆Di – dopuszczalne wydłużanie drogi na trajektorii D [Mm], 
DAB  – najkrótsza droga od  A  do  B  (po ortodromie)  [Mm]. 

 
 
18.9.2. Ruchome obszary falowania 
 

Wstępna selekcja wyboru trajektorii na oceanie może dotyczyć unikania 
ruchomego pola wysokiego falowania zbliżającego się do planowanej ortodromy 
między założonymi pozycjami A i B . Metoda taka nie stanowi rozwiązania optymal-
nego, a jedynie określa trasę według kryterium bezpiecznego przejścia, z dala od silnych 
zakłóceń falowych, wg tzw. sterowania zadowalającego. Poprzez określenie kursu 
początkowego, przy założonej odległości bezpiecznej wyznaczanej wg doświadczenia, 
można rozwiązać problem dotyczący mijania dwóch celów ruchomych, przy założeniu 
odległości minimalnej Dmin . Taki model, polegający na rozwiązaniu wektorów ruchu 
statku i obszaru zakłóceń, upraszcza zagadnienie, odległość minimalna bowiem 
obejmuje średnicę obszaru zakłóceń falowych oraz margines bezpieczeństwa. 
 

3

NL3

8

7
6
7

NL2

5
6

4

NL1

5
4

3

∆K
A

B

A′

ortodroma

prognozy ruchu
niżów

wysokość fali
w metrach

2

A″

 



350 Podstawy nawigacji morskiej 

 

Rys. 18.9. Wybór trasy oceanicznej w kierunku zachodnim, w celu uniknięcia ruchomego pola wysokiego 
falowania na półkuli północnej 

Uwzględnienie ruchu niżów NL1 , NL2 , NL3 w układzie równoleżnikowym ułatwia 
wybór drogi statku. 
 Wyidealizowany obszar niskiego ciśnienia, przesuwającego się w kierunkach  
wschód-zachód, pozwala na zastosowanie i określenie pewnych reguł planowania 
ruchu w tym obszarze. Planowanie ruchu różni się dla półkuli północnej i południowej. 
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Rys. 18.10. Planowanie trajektorii w celu unikania falowania z kierunków dziobowych na półkuli północnej 
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Rys. 18.11. Planowanie trajektorii w rejonie niżów w celu unikania fali dziobowej na półkuli południowej 

 
 
 
18.10. Metody realizacji ruchu statku 
po optymalnych trajektoriach oceanicznych 
 
 

Technika nawigacji meteorologicznej obejmuje analizę wszystkich dostępnych 
informacji hydrometeorologicznych w celu przeprowadzenia statku najbezpieczniej                
i najszybciej po najlepszych ekonomicznie trajektoriach. Proces planowania i realizacji 
ruchu po trajektoriach optymalnych może odbywać się na podstawie opracowanej 
przez  kapitana koncepcji, a także poprzez korzystanie z porad przesyłanych przez 
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wyspecjalizowane instytucje lądowe. Metody prowadzenia statku po trajektorii można 
podzielić na trzy grupy, w zależności od wykorzystywanych źródeł informacji: 
1) prowadzenie statku po trajektoriach klimatycznych, 
2) prowadzenie statku w oparciu o prognozy pogody, 
3) prowadzenie statku w oparciu o porady z lądowych, wyspecjalizowanych ośrodków. 
18.10.1. Prowadzenie statku trajektorią klimatyczną 
 

Cenne uwagi i rady dotyczące planowania nawigacji na trajektorii klimatycznej 
znajdują się w publikacji „Oceaniczne drogi świata” (Ocean Passages for the World ). 
Mapy oraz locje stanowią uzupełnienie do cząstkowego dopracowania planu. 
Na mapach stref linii ładunkowych zawarte są, w zależności od pór roku, obowiązki 
przestrzegania zanurzenia granicznego w poszczególnych strefach klimatycznych. 
Metoda nawigacji klimatycznej, gdyż tak można określić planowanie trajektorii, 
wykorzystuje statystyczne informacje o średnich danych klimatycznych zawartych 
w wymienionej publikacji, dotyczących: wiatrów, temperatury, widoczności, prądów 
stałych, lodów, wysokości fal, ilości sztormów, cyklonów tropikalnych itp. Trajektoria 
klimatyczna jest najczęściej odcinkiem ortodromy lub połączeniem ortodromy i lokso-
dromy. Na Oceanie Indyjskim trajektorie są w przeważającej części loksodromami. 
W rejonie monsunów wykorzystuje się kierunki wiatru i prądu, co stanowi dobitny 
przykład planowania trajektorii klimatycznych. Następnym przykładem może być 
wykorzystanie prądu morskiegi Gulfstromu w rejonie wybrzeży Stanów Zjednoczo-
nych oraz prądu Agulas wzdłuż brzegów Afryki Wschodniej. Na Oceanie Atlantyckim 
z kolei stosuje się zejście na południe do Wysp Azorskich, w celu uniknięcia niżów 
na  Północnym Atlantyku. Wszelkie szczegóły dotyczące trajektorii klimatycznych 
można znaleźć we wspomnianej na wstępie publikacji, w której przedstawiono 
trajektorie dla statków o napędzie mechanicznym i żaglowym. 

Metoda planowania trajektorii klimatycznych jest ograniczona. Istnieje duża 
sprawdzalność archiwalnych danych średnich klimatycznych w pasie równikowym 
od 30° N do 25° S. Powyżej tych szerokości, rzeczywiste dane mogą znacznie 
odbiegać od średnich. Na północ i południe od szerokości 25°÷30°, parametry torów 
niżów są  zmienne. Wielkość depresji, ich częstotliwość oraz intensywność jest 
losowa, o nieznanym rozkładzie, w szczególności w czasie zimy. 

Można zatem stwierdzić, że metoda planowania trajektorii klimatycznych 
nie zawsze daje dostatecznie skuteczne efekty. Niezależnie od skuteczności i efektów, 
przy zbieraniu materiałów i informacji potrzebnych do planowania podróży 
na oceanie, należy zawsze wykorzystywać listę sprawdzającą czynności. 
 Lista ta, dotycząca przygotowania informacji nawigacyjnych do planu trajektorii, 
obejmuje następujące czynności: 
1. Wybór map w odpowiedniej skali na obszar pływania. 
2. Sprawdzenie aktualności wydawnictw i map (nr katalogowy map). 
3. Sprawdzenie otrzymanych ostrzeżeń nawigacyjnych, łącznie z informacją o pogo-

dzie i sytuacji lodowej. 
4. Sprawdzenie i poprawienie locji oraz spisu świateł. 
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5. Przegląd stanów zanurzenia dla całej podróży. 
6. Wyciąg informacji z locji i map klimatycznych, w szczególności z Ocean Passages 

for the World. 
7. Sprawdzenie prądów stałych i pływowych. 
8. Sprawdzenie zmiany poziomów wody przy podejściach do wybrzeży i obszarów 

płytkich. 
  9. Przeanalizowanie informacji klimatycznych, hydrometeorologicznych, obszaru 

pływania. 
10. Sprawdzenie sytuacji lodowej, jeśli taka ma miejsce, łącznie z możliwością 

narastania lodu na pokładzie. 
11. Porównanie parametrów systemów pozycji, ich ograniczenia, rejony pokrycia itp. 
12. Opracowanie trajektorii podejściowych do systemów rozgraniczenia ruchu itp. 
13. Przygotowanie danych dotyczących statku oraz innych danych ładunkowych 

potrzebnych do wyboru trajektorii. 
14. Sprawdzenie charakterystyk prędkościowych oraz innych parametrów odpowiedzi 

kadłuba na falowanie. 
15. Przestudiowanie charakterystyk manewrowania statku na fali, łącznie z wykresem 

do unikania rezonansu kołysań, zalewania pokładu i slammingu. 
16. Wyznaczenie rejonów podejścia do pilota morskiego, sposobu ochrony przed złą 

pogodą, w celu brania lub zdawania pilota. 
17. Określenie źródła nadawania informacji prognoz pogodowych (faksymile, 

radiotelex, fax, e-mail itp.). 
18. Ustalenie częstotliwości i procedury łączności z ośrodkami porad dla kapitanów 

przy prowadzeniu statku na trajektoriach optymalnych.  
19. Wypisanie wszelkich informacji prawnych, eksploatacyjnych oraz zaleceń 

czarterującego (lub armatora) w zakresie wymogów eksploatacyjnych, prawnych, 
czarterowych, ładunku itp.  

20. Przygotowanie adresów, telefonów, faxów itp. do stron zainteresowanych spra-
wami statku, ładunku i ochrony zdrowia załogi i pasażerów.  

 
 
18.10.2. Wykorzystanie Ocean Passages for the World 
do określania trajektorii klimatycznej 
 

Sztuka planowania klimatycznej trajektorii oceanicznej była stosowana od dawna. 
Wybór najlepszej drogi statku zależy od zdolności i wiedzy nawigatora oraz innych 
czynników związanych z kontrolą ruchu statku na wyznaczonej drodze, a w razie 
potrzeby jej modyfikacji i poprawy wyznaczonej trajektorii. 

Dawniej planowanie trasy opierało się na znajomości parametrów statystycznych 
o stanie pogody, prądów i klimatu. Informacje te, łącznie z doświadczeniem                     
z poprzednich przejść, pozwalały na wykorzystanie ich do następnego planowania 
podróży w tym rejonie oceanu. Podstawowe informacje do planowania trajektorii 
zawarte są w wydawnictwie Ocean Passage for the World. Szczegółowe dane z tego 
wydawnictwa obejmują między innymi: 
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• mapy pilotowe, 
• mapy określające rejony i sezony dla linii ładunkowych statków, 
• rekomendowane trajektorie klimatyczne, 
• wskazówki dotyczące korzystania z określonych trajektorii. 

Planowanie trajektorii związane jest z określonym portem wyjściowym lub punk-
tem o określonych współrzędnych geograficznych na szelfie przy wyjściu na ocean, 
a  następnie miejscem przeznaczenia. Do tego celu wykorzystywane są tablice 
odległości. Wszelkie odległości publikowane w tablicach obliczane są na elipso-
idzie  międzynarodowej. Dokładność przedstawionych tam odległości wynosi 0,5%. 

W wymienionej publikacji naniesione trajektorie na mapy informacyjne to orto-
dromy i loksodromy. Mapy gnomoniczne są przydatne do wykreślania ortodromy         
oraz jej odcinków między południkami. Jest to klasyczna metoda przygotowywania 
planu trajektorii klimatycznych.Trasy pogodowe na Północnym Atlantyku pokazano             
na rys. 18.12. Każda trasa oznaczona numerem jest szczegółowo opisana. 

Proponowane w Ocean Passages for the World trajektorie są opracowane na pod-
stawie statystycznych, wieloletnich danych pogodowych i klimatycznych, jak również 
falowania wiatrowego i falowania martwego (rozkołysu). Przygotowane mapki 
obejmują wybrane obszary oceanów, na których naniesione linie pokazują procentowe 
straty prędkości w określonym miesiącu, w zależności od kierunku ruchu (na wschód 
lub na zachód). 

Drugim ważnym elementem decydującym o skutecznym planowaniu i realizacji 
trajektorii klimatycznej są informacje o prądach oceanicznych. Wykreślone obszary 
prądów oceanicznych podzielone są na prądy zimne i ciepłe. Omówiono również 
zagadnienia lodów morskich. 

Rozdział 2 w części I obejmuje Północny Atlantyk, gdzie naniesione są wszystkie 
możliwe trajektorie klimatyczne stosowane przez statki o napędzie mechanicznym. 
Rozdział 3 zawiera cały kompleks informacji o Południowym Atlantyku. Rozdział 4 
zaś dotyczy trajektorii w rejonie Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. W roz-
dziale 5 opisane są rejony Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Rozdział 6 opisuje 
warunki planowania trajektorii na Morzu Czerwonym i Zatoce Perskiej, natomiast 
rozdziały 7 i 8 dotyczą Północnego i Południowego Pacyfiku. 

W części II tej publikacji opisane są trajektorie dla statków żaglowych. Rozdział 9 
dotyczy trajektorii dla żaglowców pływających na obszarach Oceanu Atlantyckiego                    
i Morza Śródziemnego. Rozdział 10 obejmuje Ocean Indyjski, Morze Czerwone oraz 
archipelag przyległy, a rozdział 11 – pływanie żaglowcami na Pacyfiku. 

Do każdego wydania dołączony jest zestaw map. Mapa Nr 530 zawiera główne 
trajektorie oceaniczne świata. Trajektorie wykreślone są trzema kolorami. Kolorem 
zielonym naniesione są trajektorie, z których można korzystać przez cały rok, 
niebieskim – trajektorie, które mogą być wykorzystywane sezonowo, tzn. od paździer-
nika do kwietnia. Kolorem czerwonym wykreślone są wszystkie trajektorie stosowane 
tylko od maja do września. W każdym przypadku określone są odległości w milach 
morskich. Ponadto naniesione są trasy alternatywne dla różnych pór roku. Przykła-
dowo odległości z Manilii do San Francisco obejmują trzy okresy: 
1) czerwiec-wrzesień: 6250 mil, 
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2) kwiecień, maj, październik, listopad: 6580 mil, 

3) od grudnia do marca: 6800 mil. 

Na końcu wydawnictwa umieszczono spis alfabetyczny miejscowości, portów 
i rejonów pływania, z podaniem strony i numeru pozycji w danym rozdziale, 
co znacznie ułatwia wyszukiwanie trajektorii. 

 

 

 

     Rys. 18.12  -  poziomo  (w pliku 13bp) 
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18.11. Matematyczne modele optymalizacji 
 
 

Metoda heurystyczna jest najbardziej praktyczną metodą planowania nawigacji 
statku na trasie minimalnoczasowej. Metodę tę można stosować we wszystkich 
aspektach związanych z planowaniem nawigacji. Zwykle algorytm jest zbieżny. 
Ponieważ metoda ta była opracowana do zastosowania graficznego (ręcznego), 
dlatego źle napisany program może spowodować powstawanie pętli na izochronach. 
Metoda heurystyczna nie posiada dowodu matematycznego – można obliczyć tylko 
minimalny czas przejścia od  A  do  B. 
 

Tabela 18.1. 

Porównanie rozwiązań poszczególnych metod optymalizacji trasy 

L.p. Metody Określenie 
ograniczeń  

Funkcja celu 
Powiązanie 
z modelem 

stochastycznym 

Wymagania 
obliczeniowe 

1 Heurystyczna Jedna z części 
metody. 

Minimum 
czasowe 

Brak dowodów 
matematycznych. 

Minimum 

2 Rachunku waria-
cyjnego 
 
Metoda drugiej 
pochodnej funkcji 
prędkości 

Związane z cha-
rakterystyką 
prędkościową, 
następnie poszu-
kiwanie praw-
dopodobnych 
kierunków ruchu 
statku. 

Minimum 
czasowe 

Możliwe jest roz-
patrywanie pro-
blemu stocha-
stycznie, jednak 
złożoność obli-
czeń zmusza do 
rezygnacji z nie-
których ograni-
czeń i funkcji celu.

Istnieją problemy 
ze zbieżnością 
funkcji, zwłaszcza 
jeśli mamy do 
czynienia z gwał-
towną zmianą wa-
runków meteoro-
logicznych. 

 Metoda pierwszej 
pochodnej funkcji 
prędkości 

Tak samo jak wy-
żej lub używanie 
funkcji kary. 

Minimum 
czasowe 

j.w. Powolna zbież-
ność algorytmu 
wymaga wielu 
obliczeń. 

 Metoda funkcji 
ekstremalnych 

Poszukiwanie 
prawdopodobnych 
kierunków ruchu 
statku i ich inter-
polacja. 

Minimum cza-
sowe lub uprosz-
czona funkcja 
kosztów całko-
witych. 

j.w. Szybka zbieżność 
algorytmu. 

3 
 

Programowanie 
dynamiczne 

Sprawdzanie 
wprost ogra-
niczeń. 

Jakakolwiek 
funkcja (czas, 
koszty), która 
może być rozpa-
trywana w wielo-
okresowym pro-
cesie planowania. 

Forma funkcji celu 
pozostaje zawsze 
ta sama dla ocze-
kiwanej wartości 
decyzyjnej. 

Jeżeli rozpa-
trujemy pełny 
model programu, 
wymaga to wielu 
obliczeń. 

 
W drugiej grupie metod rachunku wariacyjnego znajduje się poszukiwanie 

ekstremum funkcji rozproszonej (drugiej i pierwszej pochodnej). Stosując drugą 
pochodną w celu wyboru najdogodniejszego kursu, napotykamy na trudności z powodu 
niedokładnie określonej funkcji prędkości. Wymagana jest w tym wypadku technika 
stochastycznego modelu programowania, ale skomplikowana forma matematyczna 
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ogranicza wykorzystanie funkcji celu. Występują trudności uzyskania zbieżności 
algorytmu zwłaszcza wtedy, gdy parametry wysokiego falowania zmieniają się 
gwałtownie w czasie.  

Z matematycznego punktu widzenia, ostatnią grupę stanowią metody programo-
wania dynamicznego. Metody te są bardzo efektywne i mają tendencję do szybkiej 
zbieżności algorytmów (jeżeli w ogóle są zbieżne). Zbieżność algorytmu można 
uzyskać wówczas, gdy jest on oparty na ciągłości drugiej pochodnej funkcji prędkości. 
Słaba aproksymacja funkcji prędkości wprowadza zatem duże błędy. Używanie jej 
bezkrytycznie jest niebezpieczne. Stosowanie pierwszej pochodnej funkcji prędkości 
może być bardziej efektywne, ale zajmuje to dwukrotnie więcej czasu, aby uzyskać 
zbieżność. 

Metody programowania dynamicznego stanowią najmocniejsze narzędzie w 
aspekcie wykorzystania do optymalizacji trajektorii. Funkcją celu może być każda 
funkcja, która może podlegać dekompozycji w formie kilku stadiów obliczeniowych. 
Nie zachodzi również problem osiągnięcia zbieżności algorytmów. W tabeli 18.1 
dokonano porównania metod rozwiązywania trasy optymalnej. 
 Szczegółowe rozwiązania matematyczne optymalizacji trajektorii można znaleźć 
w pozycjach [6, 20, 21, 60]. 
 
18.12. Metody rozwiązywania optymalnych trajektorii 
 
 Dotychczas stosowane metody można podzielić na cztery grupy [20]. W każdej 
metodzie zawarte są trzy elementy, a mianowicie: 
1) odpowiedź kadłuba na falowanie, charakterystyka prędkościowa oraz sposób 

ogólny zachowania się statku na fali, 
2) ograniczenia, zakłócenia; tutaj wymienione są metody określania parametrów fali 

oraz ograniczenia dotyczące zachowania się kadłuba na fali, 
3) funkcja celu, w której opisane są kryteria optymalizacyjne, dające w efekcie 

wymierne korzyści eksploatacyjne, jak skrócenie czasu rejsu lub zminimalizowanie 
kosztów eksploatacji statku; można zatem otrzymać efekty ekonomiczne, określane 
w eksploatacji statku różnymi metodami, czyli przy zastosowaniu różnych 
kryteriów. Funkcją celu jest np. minimalizacja kosztów rejsu. 

 
Metody heurystyczne 

 Schemat rozwiązywania optymalnych trajektorii obejmuje następujące czynności: 
1) określenie odpowiedzi kadłuba, wyrażone charakterystyką prędkościową, dla 

aktualnych parametrów statku. 
Funkcja prędkości wyrażona jest wzorem: 

 VS = F (Hf , qf ) (18.3) 
 gdzie: 
 Hf  –  wysokość fali, 
 qf  –  kąt natarcia fali. 
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2) określenie wysokości falowania, 
3) ocena zysku, wynikająca ze skrócenia czasu rejsu, przy kryterium optymalizacji, 

obejmuje minimum czasu przejścia od  A  do  B. 

 Algorytmy tej klasy pracują na zasadzie wykorzystania izochron skonstruowanych 
jako suma odcinków prostych (patrz rys. 18.13 i 18.14). W trudnych warunkach 
sztormowych, na krzywych zwanych izochronami mogą powstawać pętle. Usuwanie 
ich wymaga wielu zabiegów przy realizacji algorytmu. Metoda jest klasycznym 
przykładem stosowania manualnych metod graficznych na mapie, w celu uzyskania 
izochron i dalej – „najkrótszej” czasowo trasy. Zastosowanie metody krzywej 
składanej ułatwi określenie kształtu izochron. 
 

Metoda rachunku wariacyjnego 

 Wyznaczanie optymalnej trasy statku tą metodą polega na określeniu: 
1) odpowiedzi kadłuba na zakłócenia zewnętrzne; wymagana jest znajomość 

równania ruchu w postaci funkcji: 

  VS = F (Hf , qf , t , ϕ , λ ) (18.4) 

2) rzeczywistej wysokości fali, 
3) zysku dotyczącego minimalnego czasu przejścia oraz minimalnych kosztów 

eksploatacyjnych. 

Metoda zawiera wiele możliwości numerycznego rozwiązywania problemu. 
Wymagane są obliczenia pierwszych pochodnych w celu szukania kierunku lub 
funkcji kar. To podejście stwarza często trudności w uzyskaniu zbieżności algorytmu. 
Bardziej efektywne podejście do rozwiązania wymaga obliczania drugiej pochodnej 
funkcji prędkości względem czasu. Różniczkując równanie Eulera oraz hamilto-
nianów, można uzyskać ekstrema metodą iteracji Newtona. Trudności jednak powstają 
przy opisie ruchu statku w formie funkcyjnej, stąd stosuje się charakterystyki 
prędkości uzyskane empirycznie. Wykorzystując funkcję prędkości i obliczając drugą 
pochodną tej funkcji, można wprowadzić duże błędy w określeniu kierunku ruchu. 
W wyniku optymalizacji trasy według kryteriów minimum czasu, można częściowo 
uzyskać minimum kosztów z całej podróży. 
 

Metody funkcji ekstremalnych 

 Z metodą tą związane jest wykonanie następujących działań: 
1) określenie odpowiedzi kadłuba na falowanie, czyli charakterystyki prędkościowej 

statku dla aktualnych warunków i stanu załadowania kadłuba, 
2) dokonanie oceny rzeczywistych parametrów fali oraz jakości opisującej zdolności 

manewrowania statku na fali, 
3) określenie minimalnego czasu przejścia od  A  do  B. 
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W metodzie należy dokonywać intuicyjnego wyboru kursu początkowego 
z punktu A, a następnie całkować drogę względem czasu do punktu B. Można 
osiągnąć gwałtowną zbieżność algorytmu przy zastosowaniu techniki reguła falsi, 
w której optymalna trasa jest osiągana przez stopniową aproksymację i interpolację. 
Algorytm taki pracuje jak filtr, gdzie rezultaty obliczeń łagodnie zmieniają parametry 
trasy, pomimo gwałtownych zmian falowania. 
 
 
 
18.13. Prowadzenie statku po trajektorii minimalnoczasowej 
 
 

Klasyczną metodę ilustracji ruchu po trajektorii w celu uzyskania kryterium 
minimalnoczasowego stanowi graficzny sposób wykreślania izochrony. Izochrona jest 
miejscem geometrycznym pozycji, do których dociera każdy statek posuwający się            
w dowolnym kierunku, w równym, określonym odstępie czasu. Na rysunku 18.13 
pokazano izochronę dla 12 godzin pływania statku. 
 

N KR

wiatr
fala

IZOCHRONA

Vs

qw
V1

d1 V2
d2

d3

V3 di = vi ⋅ ∆t

V4
V5  

Rys. 18.13. Izochrona dla różnicy w czasie 12 godz. 
 
 
Metoda graficzna tworzenia izochron 
i trasy minimalnoczasowej 

 
Zasadą stosowania metody izochron przy określaniu trajektorii minimalnoczasowej 

jest założenie, że cała analiza ruchu jednostki może być przeanalizowana wstecz, 
tzn. od punktu końcowego do punktu wyjścia. Zakładając, że statek może realizować 
ruch po takiej trajektorii między wybranymi punktami A i B na kuli, w uproszczeniu 
można stwierdzić, że jego czas przejścia jest najmniejszy ze wszystkich możliwych. 
W tym celu muszą być znane następujące parametry: 
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• ruch statku po wodzie wyrażony charakterystyką prędkości w funkcji zakłóceń 
zewnętrznych, jak: fala, wiatr, prąd, która w tym wypadku została sprowadzona 
do funkcji uproszczonej:  V

r
= F (Hf , qf ); 

• wielkość i charakter zakłóceń oraz ich prognoza (fale i prąd); 
• miejsce wyjścia i przeznaczenia:  A (ϕA , λA );  B (ϕB , λB ). 

Poniżej przedstawiono realizację graficznej metody izochron do określenia 
kryterium minimalnoczasowego przejścia od A do B. Procedura postępowania jest 
następująca: 
1. Wykreślenie ortodromy między naniesionymi na mapę pozycjami  A  i  B. 
2. Podzielenie siatki mapy na określone obszary rejonu pływania, o wybranych 

różnicach szerokości ∆ϕ i długości ∆λ ; na powstałych kwadratach należy nanieść 
znany, aktualny stan warunków hydrometeorologicznych, z perspektywą ich zmian 
w czasie, dla określonej prognozy (średnioterminowej) – chodzi przede wszystkim 
o parametry falowania.  

3. Wykreślenie z początkowego punktu A pęku loksodrom od ortodromicznego 
kierunku początkowego w lewo i w prawo, o stałe różnice kątowe, np. o 20° lub 30°. 

4. Wyznaczenie średniej prędkości w czasie stałej różnicy czasu pływania wykreślo-
nymi kursami na pęku loksodrom, korzystając przy tym z charakterystyki 
prędkościowej oraz informacji o warunkach zakłóceń tj. kierunku i wysokości fali. 
Odcinki drogi dij na pęku loksodrom są obliczane jako iloczyn prędkości średniej Vi 
i odstępu czasu ∆t na kursie Ki . W ten sposób uzyskuje się zbiór punktów Xij 
na końcach odcinków drogi. 

 Punkty Xij należy połączyć w celu uzyskania izochrony dla  t = to + ∆t. 

 Po wykonaniu wyżej opisanych czynności należy wybrać na izochronie punkt I1 
najbardziej oddalony od punktu wyjścia, a następnie wykreślić dla tego punktu, 
według podobnej procedury, wachlarz kątów. Na rysunku 18.14 punkt ten oznaczono 
jako X14 . Z uzyskanej w ten sposób izochrony I1 ( to + ∆t) otrzymuje się ponownie 
najdalej wysunięty punkt, od którego najbliżej jest do osi punktu docelowego. 
Punktem takim jest X24 , a następnie X33 . 
 

I1 (to + ∆t)

I2 (to + 2∆t)

I3 (to + 3∆t)
K11

d1

X11
X12

X13

X14

X15

X16 X25

X35

X24

X23

X22 X31

X32

X33

tF

XF

B(tB)A (to)

 
Rys. 18.14. Graficzna interpretacja trajektorii minimalnoczasowej 
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         Rys. 18.14a. Izochrona na pierwszy dzień ruchu; wysokość fali                 ,  kierunek fali 
 

TRASA – Tmin

ORTODROMA

A

S
B

I1
I2 I3

I4 I5
 

Rys. 18.14b. Trasa minimalnoczasowa: na okres 5 dni, dla izochron od  I1 ... do  I5 

 
 Zakładając, że do celu pozostało koło 1/3 odległości AB, z punktu docelowego 
B ( tB ) należy zatoczyć łuk styczności do najbardziej wysuniętego punktu                      
na izochronie I3 . Po połączeniu punktów X14 , X24 , X33 z punktem docelowym B, 
uzyskuje się trajektorię minimalnoczasową (rys. 18.14). 
Typowy przykład trasy optymalnej na Północnym Atlantyku pokazano na rysunku 
18.14b. 
 
 
 
18.14. Zasady rozwiązywania optymalnej trajektorii 
ruchu statku metodą programowania dynamicznego 
 
 

18.14.1. Uwarunkowania metody programowania dynamicznego 
 

Programowanie dynamiczne rozwinięte przez R. Bellmana (1950) może być 
stosowane do rozwiązywania optymalnej trajektorii w skali ogólnej. Podstawy teorii 
bellmanowskiej można przedstawić następująco: „Dowolna zasada polityki optymalnej 
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posiada tę właściwość, że jakikolwiek jest początkowy stan i początkowe są decyzje, 
to te ostatnie decyzje muszą stworzyć optymalną politykę nie zważając na stan 
powstający z pierwszej decyzji”. 
 Ta zasada implikuje fakt, że równoczesne określenie całości sekwencji 
sterowania optymalnego może być zastąpione przez sekwencyjne określanie procesu. 
Wynik jest zatem iteracyjnym sposobem obróbki funkcji, która może być 
rozwiązywana bardzo efektywnie za pomocą komputera. Klasyczna teoria sterowania 
wiąże się ściśle z dynamiczną optymalizacją systemów zakłócanych. Istotą algorytmu 
są więc jego dwie podstawowe zmienne: 
• zmienna stanu, 
• zmienna sterowania. 
 Należy zauważyć, że zmienne stanu są zależne od zmiennych sterowania, te zaś 
są zmiennymi niezależnymi, które podejmujący decyzje może zmieniać w takich 
granicach, aby osiągnąć swój założony cel. Każdy problem sterowany składa się z 
trzech głównych elementów: 
1) zestawu równań funkcjonalnych, opisujących zmiany systemu w czasie; zmiany te 

określone są pojęciem dynamiki systemu; 
2) wielookresowych funkcji celu, mierzonych przez wskaźnik systemu, wyrażonych 

w zwykłych, dających się zmierzyć jednostkach, jak czas, pieniądz itp.; 
3) ograniczenia dopuszczalnych warunków na obu zmiennych, tj. stanu i sterowania. 

Problem optymalizacji trajektorii jest problemem deterministycznym, jeżeli 
nie pojawi się żaden element stochastyczny w dynamice, funkcji celu lub w ograni-
czeniach. O ile problem zawiera elementy losowe, których rozkład normalny jest 
określony i znany dla decydenta, to problem nazywany jest stochastycznym. 
Gdy  parametr rozkładu prawdopodobieństwa elementu losowego nie jest dokładnie 
znany, lecz w formie przewidywanego rozkładu w każdym stadium, to problem 
określany jest jako adaptacyjny. Tak więc oba problemy: adaptacyjny i stochastyczny, 
rozwiązywane są metodą programowania dynamicznego. Metoda ta jest zdecydowanie 
lepsza od wielu technik matematycznego programowania. 
 
 

18.14.2. Metoda programowania dynamicznego (PD) 
 
 Metoda PD oparta jest na następujących założeniach: 
1. Odpowiedź kadłuba jest funkcją prędkości, uzyskiwaną przez aproksymację krzywej, 

najbardziej zbliżonej do aktualnych danych rzeczywistych. Funkcja może być dwu- 
lub wielowymiarowa oraz bardzo uproszczona w formie: 

( )ffS qHFV ,=  

2. Ograniczenia, jakie występują w tej metodzie są geofizyczne; określone jest 
spektrum falowania. 

3. Funkcja celu określona jest minimalnym czasem przejścia od A do B; może być 
rozszerzona do minimalnych kosztów i innych kryteriów. 
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Programowanie dynamiczne jest najskuteczniejsze ze wszystkich wcześniej 
rozpatrywanych metod optymalizacji trajektorii. Przede wszystkim algorytm zawsze 
jest zbieżny, chociaż wymaga dużego wkładu obliczeniowego oraz zaangażowania 
dużej pamięci, w celu uzyskania optimum. Metoda ta jest bardzo skutecznym 
sposobem rozwiązywania złożonego procesu decyzyjnego.  

W metodzie programowania dynamicznego istnieją dwie możliwości rozwiązań 
metodycznych a mianowicie: przyjęcie stałych stanów (siatka przestrzenna) lub 
stałych stadiów (fronty czasowe) izochrony. Zaletą PD jest zbieżność algorytmu, 
co daje zawsze pewność znalezienia minimum funkcji. 
 
 
 
18.15. Algorytm optymalizacji trajektorii 
metodą programowania dynamicznego 
 
 

Problem optymalizacji ruchu jednostki na oceanie jest natury stochastycznej. 
Elementy stochastyczne wynikają z losowych reakcji kadłuba, jako odpowiedzi 
na  zakłócenia środowiska – falowanie, przy formowaniu dynamicznych równań 
systemu. 

Ze względu na ograniczone możliwości uzyskania długotrwałych prognoz 
falowania, należy stosować procedurę adaptacyjną. Przy analizie problemu konieczne 
jest uwzględnienie niżej opisanych czynników: 
1. W eksploatacji statków handlowych stosowane są metody optymalizacji ruchu 

po trajektorii, w celu obniżenia kosztów. Funkcja celu jest funkcją minimalizującą 
koszty całkowite, przy czym zakłada się, że koszty eksploatacyjne są determinis-
tyczne w każdym stadium optymalizacji i niezależne od stanu, tj. pozycji statku. 
Pozycja statku natomiast jest funkcją opóźnienia, którą można określić dopiero 
wtedy, gdy statek jest w miejscu przeznaczenia w punkcie B. Warunki te stanowią 
odchylenie od klasycznej teorii problemu sterowania, gdzie funkcja kosztów jest 
funkcją bezpośrednią zmiennych stanu. 

2. W wielu procesach sterowania liczby stanów są określone i dyskretne. Jednak 
w omawianym przypadku liczba pozycji statku na oceanie jest nieskończona. 
Klasyczny algorytm programowania dynamicznego nie może określać funkcji 
kosztów dla każdego stanu. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe tylko przez 
zastosowanie techniki aproksymacji. 

3. Brak dokładnego określenia funkcji przenoszenia falowania na statek, odpowiedzi 
kadłuba na falowanie, nie pozwala na opisanie dokładnego stanu dynamiki statku 
za pomocą równań różniczkowych. Biorąc pod uwagę losowe elementy środowiska, 
należy wykluczyć deterministyczne metody rozwiązania problemu. 

4. Dodatkowe zakłócenia ruchu statku można uznać jako dodatek do zakłóceń stanów 
sterowania w postaci szumów. 

Schemat algorytmu do określania trajektorii optymalnej pokazano na rysunku 18.15. 
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Rys. 18.15. Schemat algorytmu dla określenia trajektorii optymalnej 
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Sformułowanie problemu optymalizacji metodą PD 

 Niżej pokazano przykład budowy algorytmu optymalnej trasy wg kryterium 
minimalnych kosztów podróży. 
Zgodnie z teorią sterowania należy zdefiniować i określić model, zaczynając 
od wektora stanu, który wynosi: 

TX ),( λφ=
r

   (dwuwymiarowy) 

gdzie: 
 φ  – szerokość geograficzna, 
 λ  – długość geograficzna, 
 T  – symbol transpozycji. 

Drugim ważnym elementem jest wektor sterowania U
r

: 

),( KDPU =
r

    (dwuwymiarowy) 

gdzie: 
 P –  moc na wyjściu (Vs), 
 KD –  kierunek drogi statku. 

Niemniej ważnymi elementami są: 
• ogólny wskaźnik ruchu M

r
, 

• stadium zmienności, czas  t , 
• równanie ruchu: 

),,( tUXfY
rrr

=  

Ponadto do określenia optymalizacji potrzebne są następujące dane: 
 to – czas wyjścia z punktu A, 
 tK – czas przyjścia do punktu B, 
 τ – zmienna podstawiana do całkowania, 
 α – skalarny funkcjonał dla oceny kosztów na jednostkę czasu dla to

 ≤ t ≤ tK , 
 β – funkcjonał skalarny dla kosztów w momencie przyjścia do punktu B                 

o czasie  t. 

Funkcja celu C 
 W celu uzyskania optymalizacji stosowane jest kryterium minimalizacji 
kosztów  C.  Zatem funkcjonał kosztów ma postać:  

[ ] [ ]∫ +=
K

O

t

t
KK ttXdtUtXC ),(),(),( βττα

r
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Zachodzą przy tym następujące ograniczenia: 

)(tXX a

rr
∈  – stany dopuszczalne, 

)(tUU a

rr
∈  – dopuszczalne sterowania, 

)(tMM a

rr
∈ – dopuszczalne możliwości ruchu statku. 

 
Warunki optymalizacji trajektorii – dane wejściowe 
 Początkowy stan )(tXo

r
 określony jest przez szerokość, długość geograficzną 

oraz czas  to , przy czym jako dane wejściowe przyjmuje się: zakłócenia dla 
dopuszczalnych stanów )(tX a

r
, jak lądy, niebezpieczeństwa itp., zakłócenia dla 

dopuszczalnych sterowań, jak P < Pmax i 0 < KD < 360º oraz dla  dopuszczalnych 
ograniczeń ruchu statku na fali, czyli prawdopodobieństwo slammingu, pionowych 
przyspieszeń, zalewania pokładu, rezonansu kołysań itp. 
Określana jest nieliniowa funkcja prędkości, która zależy od warunków 
środowiskowych w czasie. 
 
Poszukiwanie celu 
 Optymalna trajektoria składa się ze stanów:   

)(tX n

r
    dla  to ≤ t ≤ tk ,    n = 1, 2, ... N 

oraz odpowiadających im optymalnych sterowań:  

)(tUm     m = 1, 2, ... M  oraz  00° < KD < 360º 

tak, aby całe koszty lub założone kryteria były minimalizowane dla wszystkich 
ograniczeń i dopuszczalnych założeń. 
 
 
 

18.16. Wyspecjalizowane instytucje prowadzące 
optymalizację trajektorii i porady dla kapitanów 
 
 

18.16.1. Założenia do modelu systemu 
 
 Ostatnie 20 lat doświadczeń w prowadzeniu statków przez wyspecjalizowane 
instytucje zajmujące się poradami dla kapitanów prowadzących statki przez oceany, 
dały znaczące wyniki ekonomiczne armatorom korzystającym z tych porad. Instytucje 
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takie mają wyraźną przewagę nad załogami statków, ze względu na możliwość 
obróbki dużej objętości informacji dotyczących stanów pogody i obserwacji 
oceanograficznych. Instytucje lądowe, lub wyspecjalizowane ośrodki do prowadzenia 
porad dla kapitanów statków oceanicznych, posiadają szerokie źródło ciągłych 
informacji hydrometeorologicznych i oceanograficznych. Zbieranie tych danych 
z  całego świata odbywa się metodą łączności telefonicznej, radiowej, łączami 
komputerowymi oraz informacji z satelitów. 

Do opracowania tych danych wymagana jest wiedza i kompetencje profesjonalnej 
kadry, która może opracować wiele specjalistycznych informacji w tak krótkim czasie. 
Kadra opracowująca porady związane z prowadzeniem statków oceanicznych składa 
się z meteorologów, klimatologów, oceanografów jak również architektów okrętowych 
oraz informatyków, statystyków, a także doświadczonych kapitanów. Ponadto zasięga 
się porady u wielu konsultantów z pokrewnych dziedzin wiedzy. 

Obecnie prowadzenie statków na oceanie odbywa się w oparciu o najnowsze 
osiągnięcia techniki przy planowaniu trajektorii bezpiecznej, optymalnej, gdzie 
potrzebna jest dodatkowo wiedza z zakresu oceanografii, meteorologii, wiedzy 
okrętowej, architektury okrętowej oraz ekonomiki morskiej. Wymaga to nowoczesnej 
metody globalnej łączności, szybkich metod przetwarzania i obróbki danych.  

Prognozy eksploatacyjne określane przez personel winny zapewniać najszybszą 
podróż, maksymalnie bezpieczną dla załogi i pasażerów, jak również chroniącą 
ładunek i kadłub przed złą pogodą, z uwzględnieniem prognoz oceanograficznych 
na  całej trajektorii. Punktem wyjściowym do rozwiązania jest charakterystyka 
prędkościowa określona przez komputer oraz modele falowania na całym rozpa-
trywanym obszarze. Tak opracowana trajektoria uwzględnia: warunki pogody, dane 
oceanograficzne, falowanie, wiatr, prądy. Opracowywane są trajektorie uwzględ-
niające kryterium minimum czasu przejścia, przy ograniczeniach określających 
bezpieczeństwo statku.  

Planowanie ma charakter dynamiczny. Trajektoria teoretyczna obliczona według 
programu komputerowego jest oceniana przez specjalistę w zakresie jej wykonalności 
ze względu na ochronę kadłuba i ładunku, w zależności od sposobu załadowania                      
i zanurzenia oraz dzielności morskiej jednostki, wyposażenia nawigacyjnego, jak 
również zapewnienia utrzymania punktualności rozkładu rejsu. Nie spełnienie tych 
założeń budzi zastrzeżenia armatora, operatora oraz powoduje nadmierne zużycie 
paliwa. 

Wprowadzone do planu poprawki przesyłane są kapitanowi w formie instrukcji. 
Całokształt elementów klasycznego modelu wyspecjalizowanej instytucji zajmującej 
się poradami dla kapitanów przez prowadzenie statków po trajektoriach optymalnych 
pokazano na rysunku 18.16. 
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Rys. 18.16. Organizacja działania wyspecjalizowanego ośrodka do nawigacji meteorologicznej 
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18.16.2. Organizacja lądowego ośrodka nawigacji meteorologicznej 
do prowadzenia statków w żegludze oceanicznej 
 
 Każdy ośrodek składa się z kilku elementów lub podsystemów ze sobą 
współpracujących. Wymienić można następujące części składowe: 
1. Zespół stacji obserwujących stan pogody wraz z centrum do ich opracowania. 
2. Stacje obserwacyjne i dane o stanie pogody. 
3. Systemy do przekazywania danych – naziemne i satelitarne; wyspecjalizowany 

ośrodek odpowiednio wyposażony w sprzęt obliczeniowy oraz inne środki 
techniczne łącznie z wysoko wykwalifikowanym personelem. 

4. Podsystem opracowujący dane hydrometeorologiczne dotyczące danego obszaru, 
gdzie odbywa się przekazywanie porad prowadzenia statków po trajektoriach 
optymalnych.  

5. Podsystem zajmujący się modelowaniem matematycznym charakterystyki zacho-
wania się statku na fali. 

6. Podsystem zajmujący się określaniem parametrów tras optymalnych. 

 Parametry potrzebne do zdefiniowania statku jako systemu w programie kompu-
terowym optymalizacji trajektorii, obejmują następujące dane: 
• geometrię statku, 
• rozkład masy ładunku i masę statku, 
• charakterystykę pracy SG, 
• charakterystykę pędnika, 
• parametry oporowe kadłuba i śrub, 
• inne dane. 

 Geometria statku obejmuje geometrię części podwodnej i nadwodnej kadłuba. 
Do  niej zaliczają się następujące wielkości: długość po wodnicy, szerokość 
maksymalna, przeciętne zanurzenie, wypór, momenty bezwładnościowe wodnicy, 
powierzchnia wodnicy, wysokość środka wyporu i środka ciężkości. Geometria 
nadwodnej części dotyczy wysokości wolnej burty, powierzchni przekroju poprzecz-
nego i wzdłużnego. 
 Poza rozkładem masy statku i ładunku, należy znać współrzędne środka masy 
(ciężkości) statku. Ważnym elementem jest informacja o SG, w postaci wykresu 
prędkości w funkcji obrotów śruby i mocy silnika głównego. 
 Charakterystyka pędnika dotyczy ilości śrub, ich średnicy, głębokości osi linii 
wału poniżej powierzchni wody oraz charakterystyki śruby na wodzie głębokiej. 
Z kolei parametry oporu kadłuba obejmują: uciąg śruby, wartości zmian strumienia 
nadążającego, względne sprawności śruby itp.  

W ostatnim punkcie – „inne dane”, podawane są informacje korygujące pewne 
zmiany w czasie pływania w postaci poprawek i ich marginesów dopuszczalności 
stosowania. 
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Najważniejszym elementem, niezbędnym do oceny ruchu statku, jest informacja 
o redukcji prędkości. W wielu przypadkach opisywana jest ona w formie uślizgu 
śruby, badana na podstawie  skoku śruby oraz kołysań wzdłużnych i bocznych przy 
pracy na fali, jako odpowiedź kadłuba na zakłócenia falowe, co zwykle może ocenić 
kapitan w czasie realizacji rejsu. 

Dzięki wykorzystaniu komputeryzacji, w ośrodku porad można skorzystać 
z następujących usług: 
1) akwizycji meteorologicznych i oceanograficznych danych z obszaru pływania                      

w określonych okresach czasu; 
2) kontroli jakości wyjściowych danych po  wprowadzeniu do komputera; 
3) komputerowego opracowania prognoz falowania; 
4) opracowania i wykorzystania funkcji charakterystyk prędkościowych; 
5) komputerowego obliczania trajektorii optymalnych; 
6) możliwości sprawdzania na wskaźnikach ekranowych lub wydrukach danych 

wejściowych i wyjściowych oraz wyników poszczególnych faz obliczeń; 
7) odzyskiwania i gromadzenia danych wejściowych i wyjściowych dla celów 

porównawczych lub oceny jakości obliczeń; 
8) przesyłania informacji na statek i przyjmowania raportów ze statków, w wypadku 

pełnego zakresu usług optymalizacji. 
 
 
18.16.3. Problemy techniczne związane z procesem selekcji informacji 
potrzebnych do realizacji optymalizacji trajektorii 
 

Poniżej przedstawiono w odpowiedniej kolejności elementy lub zadania 
cząstkowe związane z działaniem, mającym na celu wybór i selekcję informacji 
potrzebnych jako elementy wejściowe do rozwiązania algorytmu optymalizacji trasy 
rejsu. 
1. Odbieranie faksymilowo informacji w postaci konturowej mapy z naniesionymi 

liniami jednakowych wartości ciśnień (izobary), w celu zamiany ich na formę 
cyfrową. 

2. Uzyskanie danych hydrometeorologicznych z sieci światowej, łącznie z raportami 
ze statków, w celu przetworzenia ich z różnych formatów na wspólny, uniwersalny 
system i zamiany na formę cyfrową. 

3. Wykonywanie wydruków danych wejściowych hydrometeorologicznych, jak: 
ciśnienie, wiatry, prognozy falowania, na tle całej trajektorii.  

4. Uzupełnianie aktualnych danych i prognoz danych archiwalnych w celu dokonania 
weryfikacji.  

5. Uzyskanie danych ze statków kierowanych przez ośrodek oraz przesyłanie ich 
z ośrodka na statki. 
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Bliższa analiza zadań od 1 do 5 sprecyzuje plan działania obróbki danych, 
wykorzystując do tego odpowiedni program komputerowy. 

Bardzo ogólny schemat algorytmu do określania trajektorii optymalnej, 
wyznaczanej za pomocą techniki programowania dynamicznego pokazano na rysunku 
18.15 Podobny program można wykorzystać w ośrodku kierowania statkiem, 
jak również przez kapitana na statku wyposażonym w komputer. 

Opracowania statystyczne wykazują, że statki korzystające z porad ośrodków 
prowadzących statki na trasach oceanicznych, osiągają szereg korzyści w stosunku 
do statków nie kierowanych w taki sposób. 
1. Statki obsługiwane przez wyspecjalizowane ośrodki skracają czas trwania rejsu 

przeciętnie od 1 do 2%, a w określonych warunkach nawet aż 3%. 
2. Istnieje możliwość kontroli przez armatora realizacji podróży pod względem 

eksploatacyjnym (ETA). 
3. Zachodzi również możliwość wyboru kryterium optymalizacji, jak: oszczędność 

paliwa, czas rejsu skrócony do minimum lub minimalne narażenie ładunku i statku 
na uszkodzenia. 

 Po wyborze ośrodka do udzielania porad nawigacyjnych, kapitan statku (armator, 
czarterujący) musi odpowiednio wcześnie ustalić z nim wiele kwestii (jeszcze przed 
wyjściem w morze). Najważniejsze z nich, to: 
• procedura łączności statek - centrum ośrodka, 
• pory łączności do przekazywania informacji, 
• ceny za usługi oraz sposób płatności, 
• zakres wymiany danych o statku, przekazywanych przed wyjściem w morze oraz 

dane w czasie realizacji rejsu, 
• treść i zakres raportu końcowego po usłudze wykonanej przez ośrodek. 

Każdy ośrodek lądowy posiada określone procedury do udzielania porad 
kapitanom statków i do wymiany informacji obejmujących następujące dane: 
• nazwę statku, sygnał rozpoznawczy, prędkość, 
• nazwę armatora / czarterującego, 
• przybliżony czas wyjścia z portu (pozycja postoju), 
• nazwę portu wyjścia (pozycja), 
• nazwę agenta, adres (e-mail), 
• port przeznaczenia (pozycja przybycia), 
• rodzaj ładunku (masówka, drobnica, kontenery), 
• stateczność początkową (sztywny, miękki), 
• zanurzenie (balast, pełny ładunek), 
• wielkość zanurzenia po markę letnią, zimową, tropikalną, 
• przegłębienie, 
• wolną burtę (wartość), 
• specjalne zalecenia dotyczące ochrony ładunku (pokładowy, terminowy itp.), 
• szczegóły o formach łączności, 
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• opinie kapitana dotyczące wyboru trasy, zachowania się statku w różnych 
warunkach zakłóceń itp. 

W czasie rejsu następuje wymiana informacji między kapitanem a centrum 
kierowania statkiem w ośrodku porad. Kapitan jest zobowiązany do codziennego 
przekazywania danych o stanie statku, podając między innymi: 
• nazwę statku, 
• pozycję w południe, 
• średnią prędkość dobową, 
• kierunek i prędkość wiatru, 
• ETA – przewidywany czas przybycia do miejsca przeznaczenia, 
• nazwę portu (lub miejsca zawinięcia). 

Z centrum ośrodka porad kapitan otrzymuje instrukcje co do kursu, jakim należy 
płynąć. Jest to rodzaj informacji, którą każdy kapitan powinien traktować krytycznie             
i w razie potrzeby odstąpić od niej (zał. 16). 
 Szczegóły dotyczące zakresu informacji przekazywanych kapitanom przez 
lądowe ośrodki zawarte są w załączniku 16. 
 
 
18.17. Wpływ zakłóceń zewnętrznych na zużycie paliwa 
przez statek w ruchu 
 
 
 Jednym z podstawowych parametrów efektywności eksploatacji statku w morzu 
jest globalna wartość zużycia paliwa. Utrzymanie stałej, średniej prędkości w całej 
podróży jest niezwykle trudne zwłaszcza, gdy na trasie rejsu zmieniają się warunki 
hydrometeorologiczne. Do głównych czynników zwiększających opór statku w ruchu 
należy zaliczyć: działanie wiatru z kierunków przeciwnych, falowanie i prądy 
powierzchniowe. Przy stałym nastawieniu listwy paliwowej, na spokojnej wodzie 
i przy bezwietrznej pogodzie, statek osiąga określone prędkości po wodzie i utrzymuje 
określone nominalne obroty silnika. 

Zużycie paliwa jest proporcjonalne do sześcianu prędkości statku na spokojnej 
wodzie. Zatem jednostkowe zużycie paliwa przez statek w ruchu można zapisać 
wzorem [81]: 

 Qh = ko · Vs
3    [kg / h] (18.5) 

gdzie: 
 Qh –  jednostkowe zużycie paliwa  [kg/h], 
 ko –  współczynnik proporcjonalności, 
 Vs –  prędkość statku po wodzie spokojnej  [w]. 

 Na podstawie analizy charakterystyk prędkościowych statku wiadomo, że pręd-
kość statku spada w zależności od wysokości i kątów natarcia fal na statek. Stąd 
wniosek, że wzrastające opory powodują spadek prędkości statku, przy stałym zużyciu 
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paliwa. Można więc stwierdzić, że zużycie paliwa wzrasta wraz z pogarszającymi się 
warunkami hydrometeorologicznymi a konkretnie – ze wzrostem oporów wynika-
jących ze wzrostu wysokości falowania. Wartość zużycia paliwa zmienia się również 
w wyniku zmian kąta natarcia fal na statek. Wpływ stanu morza na zużycie paliwa 
ilustruje rysunek 18.17. 
 Znajomość charakterystyk zużycia paliwa w zależności od warunków pływania 
stanowi podstawę do prowadzenia analizy optymalizacji i efektywności kosztów 
eksploatacji statków w żegludze oceanicznej. 
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Rys. 18.17. Charakterystyki zużycia paliwa w funkcji prędkości statku dla różnych kątów kursowych 
do  fali  qf 
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Rys. 18.18. Wpływ stanu morza na zużycie paliwa masowca [81]) 
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Rys. 18.19. Wpływ kąta kursowego natarcia fali na zużycie paliwa masowca [81] 
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Rys. 18.20. Charakterystyki zużycia paliwa na statku dla określonych zakresów wysokości fal od 4-8 m, 
dla stałych kątów kursowych natarcia fal  qf  w funkcji prędkości kontenerowca  [81] 

 
 

18.18. Podsumowanie planowania tras oceanicznych 
 

Jak wynika z doświadczenia, w procesie optymalizacji tras rejsów oceanicznych, 
stosowanie kryteriów uwzględniających pływanie w dobrych warunkach pogodowych 
jest bardziej preferowane dla statków handlowych. 

Aby uzyskać efekty ekonomiczne, stosując założone kryteria, należy spełnić dwa 
ważne warunki: 
1) należy znać długoterminowe prognozy pogody przy założeniu, że osiągną dużą 

wiarygodność; 
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2) doświadczenia kapitana statku, który potrafi właściwie wykorzystać prognozy 
i metody do wyboru trasy oceanicznej. 

Światowy system prognozowania pogody nie jest na tyle doskonały, aby 
pierwszy z wymienionych warunków mógł być spełniony. Po drugie, żaden 
najdoskonalszy program do wyboru optymalnej trasy oceanicznej nie może dawać 
dobrych rezultatów bez wiarygodnych prognoz. 

Przeciętny kapitan nie może być jednocześnie dobrym fachowcem w dziedzinie 
meteorologii oraz nie zawsze może uzyskać komplet danych prognostycznych 
i synoptycznych dotyczących warunków meteorologicznych, aby wyciągnąć właściwe 
wnioski przewidujące rozwój sytuacji meteorologicznej na 6-10 dni do przodu. 
Obecnie w miarę wiarygodne prognozy można uzyskać na 3-5 dni. 

Drugi ważny element dotyczy prognoz falowania, wynikających z prawidłowej 
oceny stanu morza. Niewielu oficerów nawigatorów potrafi ten problem rozwiązać 
właściwie. Na podstawie prędkości i kierunku wiatru według danych prognostycz-
nych, trudno jest ocenić prawidłowo stan morza (wysokość fali). Chodzi tu 
o określenie wielkości falowania znaczącego, tym bardziej, że prognozy falowania 
podawane są z dużym przybliżeniem. 

Trzecim elementem wpływającym na efekt wyboru optymalnej trasy jest sposób 
wprowadzenia do programu komputerowego danych o zakłóceniach środowiskowych 
– głównie falowania. Zautomatyzowanie odbioru i wprowadzania danych wejścio-
wych stanowi obecnie kluczowy problem powodzenia tego typu operacji w procesie 
wyboru optymalnej trasy oceanicznej. Niemniej jednak każdy nawigator powinien 
znać zasady działania programu wyboru tras oceanicznych oraz metody ich 
optymalizowania według wybranych kryteriów. Jednocześnie, w czasie pływania 
na  oceanie, istnieje konieczność umiejętnej interpretacji prognoz oraz sytuacji 
synoptycznych na planowanym rejonie pływania. 

Podsumowując należy stwierdzić, że podstawowym elementem, decydującym 
o wyborze bezpiecznej trasy oceanicznej, jest doświadczenie i wiedza nautyczna 
kapitana oraz jego intuicja nawigacyjna w zakresie tendencji zmian warunków 
pogodowych na trasie rejsu. 
 
 
 
 



 

 

19.  PŁYWY 

 
 
 
 
 
19.1. Definicje i pojęcia dotyczące pływów 
 
 
 Na brzegach mórz i oceanów można zaobserwować, że poziom powierzchni 
wody nie jest wielkością stałą, ale cyklicznie podnosi się i opada. Spowodowane jest 
to siłami grawitacji i odśrodkowymi w dynamicznym układzie Ziemia-Księżyc oraz 
między Ziemią, Słońcem i Księżycem. Zjawisko to określane jest pojęciem pływu. 
 Poziom maksymalny wody nazywa się wodą wysoką, a po opadnięciu 
do  minimum – wodą niską. Różnicę między wodą wysoką a niską nazywa się 
skokiem pływu. W wąskich wnękach, zatokach lub ujściach rzek obserwowane są 
przypływy i odpływy.  

Pionowe wahania wód zwane są pływami, natomiast poziome przemieszczanie 
się wody – prądem pływowym. Moment, w którym ruch wody jest zatrzymany 
nazywa się okresem wody stojącej (slack water). Na oceanach i otwartych obszarach 
wodnych, z dala od lądu, ruchy poziome i pionowe wód morskich nie mają istotnego 
wpływu na bezpieczeństwo żeglugi, dopiero efekt płytkowodzia czyni je ważnymi. 
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Rys. 19.1. Ogólny obraz zjawiska cyklicznego wahania poziomu morza 
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Zjawisko pływów ma szczególne znaczenie w żegludze morskiej i musi być 
uwzględniane w procesach nawigacyjnych. Wszelkie zjawiska związane z określeniem 
głębokości wody w rejonie pływania muszą być znane z wyprzedzeniem. Znajomość 
zmian głębokości na skutek wahań poziomu wody jest bardzo istotna nie tylko 
w wąskich kanałach, nad mieliznami czy przy nabrzeżach, ale również w rejonach 
przejść pod mostami (prześwit pionowy) oraz z uwagi na zapas głębokości. 

Ogólny obraz zjawiska cyklicznego wahania poziomu morza przedstawia               
rysunek 19.1. Przymocowany do pionowej belki nabrzeża pływak utrzymuje się na 
powierzchni wody, rejestrując zmiany jej głębokości w czasie. W modelu na rysunku 
19.1 pokazano bardzo uproszczony obraz krzywej pływu na podstawie jednego cyklu. 
Użyte tam terminy obejmują tylko główne pojęcia związane ze wzrostem i spadkiem 
poziomu wody w czasie. 
W celu rozszerzenia informacji, które będą przydatne w dalszej części rozdziału, 
poniżej zdefiniowane zostały pozostałe pojęcia dotyczące pływów. 
Głębokość wody (the depth of water) – jest to pionowa odległość w wodzie                      
od poziomu odniesienia – zera mapy, do dna morskiego. 
Zero mapy (chart datum – CD – jest to poziom odniesienia, dla którego podawane są 
głębokości na mapach morskich. 
Krzywa pływu (the tidal curve) – graficzne przedstawienie zmian poziomu wody        
w czasie. 
Wysoka woda (high water – HW ) – najwyższy poziom wody w danym cyklu 
dobowym po zakończeniu przypływu. 
Przypływ (the flood) – okres wznoszenia się poziomu wody od jej poziomu 
najniższego do najwyższego w danym cyklu dobowym pływu. 
Niska woda (low water – LW ) – najniższy poziom wody w danym cyklu dobowym         
po zakończeniu odpływu. 
Odpływ (the ebb) – okres czasu opadania poziomu od wody wysokiej do wody niskiej 
w danym cyklu dobowym. 
Skok pływu (the range of tide) – różnica poziomów wody między kolejnymi wodami 
– wysoką i niską, lub między niską i wysoką. 
Średni poziom morza (mean sea level – MSL) – dla określonego obszaru; średnia 
wartość między poziomami wód wysokich i niskich. 
Średni poziom pływu (mean tide level – MTL) – jest to średnia wartość z kilku 
kolejnych wód wysokich i niskich; wartość zmienna w czasie – podobnie jak poziomy 
wód wysokich i niskich. 
Pływ półdobowy (semidiurnal tide) – pływ, którego okres wynosi około pół doby 
średniej księżycowej (12h 24m) między kolejnymi wodami wysokimi lub niskimi. 
Pływ dobowy (diurnal tide) – pływ, którego okres wynosi około jednej doby średniej 
księżycowej (24h 48m) między kolejnymi wodami wysokimi lub niskimi. 
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Pływ kwadraturowy (neap tide) – występuje w czasie pierwszej lub ostatniej kwadry 
Księżyca. W tym okresie występują minimalne skoki w cyklu miesięcznym. 
Pływ syzygijny (spring tide) – występuje w czasie pełni lub nowiu Księżyca. W tym 
okresie skoki pływu są maksymalne. 
Najniższy pływ astronomiczny (lowest astronomical tide – LAT) – najniższy, 
wieloletni poziom wody pływu syzygijnego. Poziom przyjmowany przez niektóre 
administracje lub biura hydrograficzne jako zero mapy. 
Wysoka woda syzygijna (high water springs – HWS ). 
Wysoka woda kwadraturowa (high water neaps – HWN ). 
Niska woda syzygijna (low water springs – LWS ). 
Niska woda kwadraturowa (low water neaps –LWN ). 
Średnia wysoka woda syzygijna (mean high water springs – MHWS ). 
Średnia niska woda syzygijna (mean low water springs – MLWS ). 
Średni skok pływu syzygijnego (mean spring range – MSR ) – uśredniona wartość 
skoków syzygijnych, czyli różnic między wysokimi i niskimi wysokościami wód 
syzygijnych. 
 

1

2

3

4

5

6

7

dolna kulminacja Księżyca

[m]

3

górna kulminacja Księżyca dolna kulminacja Księżyca

d

HWz

LW1

LW2

HW1

8 t [h]C.D.

a

1

4 5 6

b

c
e

f

7
2

 
Rys. 19.2. Związki między poziomami wody w rejonie występowania pływów: 1, 6 - wysokość wody wyso-
kiej HW1 (t1), 2 - skok odpływu (hHW1

 –  hLW1), 3 - wysokość wody niskiej LW1, 4 - skok przypływu, 5 - skok 
średni 0,5(4+7), 7 - skok odpływu, 8 - wysokość wody niskiej LW2, a - różnica czasu między momentem 
dolnej kulminacji Księżyca a momentem wystąpienia wysokiej wody, b - różnica czasu między momentem 
górnej kulminacji Księżyca a momentem wystąpienia wysokiej wody, c - czas przypływu,  d - czas odpływu,  
e - czas trwania pływu (c+d) - okres pływu T,  f - różnica czasu między momentem dolnej kulminacji 
a wystąpieniem niskiej wody  [22] 
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Na rysunkach 19.2 i 19.3 pokazane są związki między poziomami wody 
w  rejonie występowania pływów. Pokazano tu poziom odniesienia do wysokości 
światła latarni morskiej, czyli ponad średni poziom wysokiej wody syzygijnej. Dane te 
zawarte są w Spisie świateł Admiralicji Brytyjskiej oraz podawane w legendzie mapy. 
Podobnie wysokość osuchu odnosi się do poziomu zera mapy. Oznacza to, 
że  wysokość skały w momencie wystąpienia niskiej wody będzie widoczna gołym 
okiem ponad poziomem wody. 
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Rys. 19.3. Związki między poziomami wody w rejonie występowania pływów: 1 - głębokość wody w mo-
mencie wysokiej wody syzygijnej, 2 - średni skok pływu syzygijnego, 3 - głębokość na mapie (zero mapy 
w czasie średniej niskiej wody syzygijnej), 4 - głębokość dla średniej wysokości wody wysokiej, 5 - średnia 
wysokość średniej wysokiej wody, 6 - średni skok pływu, 7 - średnia wysokość średniej niskiej wody,              
8 - głębokość średniej wysokiej wody pływu kwadraturowego, 9 - średni poziom wysokiej wody pływu 
kwadraturowego, 10 - średnia wartość skoku pływu kwadraturowego, 11 - średnia wysokość wody niskiej 
kwadraturowej, 12 - różnica wysokości wysokiej wody syzygijnej i wysokiej wody kwadraturowej, 13 - średni 
poziom pływu (mean level )  [22, 52, 61] 
 
 
Specyficzne zjawiska związane z pływami 

Bora – a bore or eagre – jest to specyficzne zjawisko pływowe, spotykane tylko      
w ujściach rzek lub na rzekach w pewnych rejonach geograficznych, charakteryzujące 
się gwałtownym ruchem wody w czasie trwania przypływu na rzece. 

Sejsza – a seiche – jest to krótkookresowa oscylacja poziomu wody, pojawiająca 
się w zatokach lub basenach morskich, analogicznie do oscylacji wody w zwężonych 
ujściach, co nie ma związku z aktualnym pływem w okolicy, a jest naturalną oscylacją 
wody w ruchu, powodującą często zniszczenia. 
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Uwagi dotyczące pływów można sprowadzić do następujących uogólnień: 
1. Skoki pływowe są różne dla każdej miejscowości, a różnice mogą wynosić od 

kilkunastu centymetrów do 16 metrów. 
2. Dla danej miejscowości wysoka woda każdego dnia występuje, w przybliżeniu, 

o godzinę później w stosunku do dnia poprzedniego, a następnie pojawia się o tym 
samym czasie po 14 lub 15 dniach. 

 Średni odstęp wystąpienia wysokich lub niskich wód pływu półdobowego wynosi 
12h 25min  i  4 sekundy, lub bardziej precyzyjnie, co pół doby księżycowej. 

3. Skok pływu w danej miejscowości zmienia się periodycznie, od wartości maksy-
malnej do minimalnej. W miesiącu występują dwa cykle. Okresy, w których skoki 
są maksymalne nazywają się okresami syzygijnymi (pływ syzygijny – spring tide), 
natomiast w których skoki są minimalne – pływami kwadraturowymi (neap tide). 

 Pływy syzygijne pojawiają się w czasie pełni lub nowiu Księżyca, kwadraturowe 
zaś w momentach I i III kwadry Księżyca. 

4. W wielu miejscowościach dwie wody wysokie w ciągu doby mogą posiadać różne 
skoki. Takie nierówności wysokości pływu mogą zmieniać się w ciągu miesiąca. 
Kształt krzywej pływu może się bardzo różnić. Podobnie mogą pojawiać się 
nierówności występowania w czasie, mogące dochodzić do 11-14 godzin. 

 
Zestaw angielskich określeń parametrów pływu zawarto w załączniku 15. 
 
 
 
19.2. Teoria pływów 
 
 

Podstawy teorii statycznej pływów 

Teoria ta opiera się na założeniu, że Ziemia jest pokryta równomierną warstwą 
wody. W dalszych rozważaniach zakłada się, że woda pokrywająca Ziemię ma znaczne 
głębokości. Podstawy statycznej teorii pływów również opierają się na twierdzeniu, 
że istnieje równowaga między siłami grawitacji i bezwładności, które działają na masy 
wodne otaczające całą Ziemię. 

Siły bezwładności wynikają z orbitalnego ruchu środka mas Ziemia-Księżyc 
i ruchu Ziemi wokół tego środka. Zatem siła pływotwórcza powstaje jako wypadkowa 
między siłami, które działają na masy wody w każdym punkcie Ziemi. 

Zgodnie z powyższymi założeniami, pływy zdefiniowane są jako pływy                     
zrównoważone. 
W pływie zrównoważonym można wydzielić cztery składowe pływowe: 
• pływ księżycowy półdobowy (the lunar semidiurnal tide), 
• pływ księżycowy dobowy (the lunar diurnal tide), 
• pływ słoneczny półdobowy (the solar semidiurnal tide), 
• pływ słoneczny dobowy (the solar diurnal tide). 



380 Podstawy nawigacji morskiej 

 

Podstawy dynamicznej teorii pływów 

W teorii dynamicznej pływu nie rozpatruje się przyczyn jego powstania; zjawisko 
to analizuje się pod kątem swobodnej oscylacji powierzchni morza. Dokonuje się 
zatem analizy rzeczywistych pływów, opartych na obserwacji zjawiska wahań 
powierzchni morza na określonym obszarze. Badania zjawiska pływów poddane 
analizie matematycznej wykazały, że każdą krzywą pływu, uzyskaną eksperymentalnie, 
można rozłożyć na elementy składowe funkcji okresowych. Okazuje się również, 
że każdą funkcję okresową  F(t)   z okresem  T  można zapisać wzorem: 

 F(t) = a0 + a1cosω t + b1sinω t + a2cos2ω t + 

              + b2sin2ω t + a3cos3ω t + b3sin3ω t + ... + ... ; (19.1) 

gdzie: 

 ω = 
T
π2

, 

 ai  i  bi  –  stałe liczbowe. 
 
 Podany wyżej wzór (19.1) nosi nazwę szeregu Fouriera. Do badań krzywej pływu 
można zatem wykorzystać analizę harmoniczną związaną z metodą fourierowską. 
Uogólniając, wzór ten można wyrazić w prostszej formie, w dostosowaniu do krzywej 
pływu: 

 h = ∑
=

−⋅
n

K
koKK ftA

1
, )(cos ω  (19.2) 

gdzie: 
 h – chwilowa wartość wysokości pływu, 
 AK – amplituda k-tej składowej, 
 ωk – k-ta prędkość kątowa oscylacji, 
 fo – faza początkowa, 
 k – wskaźnik zmienny od 1 do dużych wartości w zależności od ilości rozpatrywanych 

składowych, 
 t – czas. 
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Rys. 19.4. Elementy dowolnej funkcji okresowej 
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 W dynamicznej teorii pływów, pływ traktuje się jako falę wymuszoną o własnych 
drganiach, w zbiorniku o wymiarowych kształtach i głębokości. Okazuje się bowiem, 
że ważną rolę w kształtowaniu i przemieszczaniu się fali pływowej odgrywa rezonans 
hydrodynamiczny danego akwenu. Stąd w poszczególnych akwenach mogą pojawiać 
się składowe pływów wyższych rzędów. Dość skomplikowane zagadnienie pływu 
nadal nie doczekało się zbudowania pełnego modelu teoretycznego, ze względu           
na znaczną ilość czynników wpływających na pływy. Szczególnie skomplikowane jest 
uzyskanie wielu danych obserwacyjnych na morzach i oceanach. 
 
 
19.3. Siły wzbudzające pływy 
 
 

Gdyby Ziemię pokrywała płynna masa, jej powierzchnia przybierałaby kształty 
powierzchni stałego potencjału „efektywnego pola”, będącego sumą pól następujących 
sił: 
1) siły grawitacji ziemskiej, 
2) siły bezwładności odśrodkowej, związanej z wirowym ruchem Ziemi wokół 

własnej osi, 
3) siły grawitacji księżycowej, 
4) siły bezwładności odśrodkowej związanej z ruchem Ziemi wokół wspólnego 

środka masy obu ciał. 
Podobne rozumowanie można przeprowadzić ze Słońcem. 

Kształt powierzchni stałego potencjału zależy od sił (1) i (2), zaś sumaryczny 
efekt działania sił (3) i (4) nazywa się siłami pływotwórczymi. 

Zgodnie z teorią statyczną pływów zakłada się, zgodnie z prawami Newtona, 
że ciała niebieskie przyciągają się wprost proporcjonalnie do ich mas, a odwrotnie 
proporcjonalnie do kwadratu średnich odległości ich środków mas. Znany wzór 
ma postać: 

  2
21 )(

r
mmGFg

⋅⋅
=     [m/s2] (19.3) 

gdzie: 
 Fg – siła grawitacji, 
 m1 , m2 – masy ciał, 
 G – stała grawitacyjna, 
 r – odległość między środkami mas. 

Krążący po orbicie wokół Słońca układ Ziemia-Księżyc jest w ciągłym ruchu                
w stosunku do środka masy układu Ziemia-Księżyc, co powoduje, że na każdy punkt 
Ziemi działa również siła odśrodkowa, wyrażona wzorem: 

  Fo = ω 

2 · rm · m    [m/s2] (19.4) 
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gdzie: 
 Fo – siła odśrodkowa, 
 ω – prędkość kątowa obiegu układu Ziemia-Księżyc względem punktu  S, 
 rm – odległość środka Ziemi do wspólnego środka masy  S  Ziemia-Księżyc (rys. 19.5). 
 
 

  2
2 )(

d
mmGFg

⋅⋅
=     [m/s2] (19.5) 

gdzie: 
 Fg – siła grawitacji od Księżyca, 
 m – masa danego punktu Ziemi, 
 m2 – masa Księżyca, 
 d – odległość pomiędzy środkami mas Ziemi i Księżyca. 
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Rys. 19.5. Porównanie wektorów sił wzbudzających pływy 
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Rys. 19.6. Siły wzbudzające pływy:  siła grawitacji  - - - - ,  siła odśrodkowa   _______  
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W punkcie W obserwator zmierzy większą grawitację Fg1 niż obserwator 
w punkcie Z, ze względu na różnicę odległości wynoszącą 2R , czyli średnicę Ziemi, 
stąd wyniesie ona Fg2. W środku Ziemi siła grawitacji Fg zrównoważy się z siłą 
odśrodkową Fo Ziemi, która jest jednakowa co do wartości we wszystkich                
punktach Ziemi w ruchu po orbicie słonecznej. Pozostaną zatem różnice sił na 
jednostkę masy, umieszczone w punktach W (Fg1 – Fo ) = ∆Fw oraz Z (Fg2 – Fo ) = ∆Fz  
(patrz rys. 19.7). 
 
 
 

0Z W

∆Fz ∆Fw

poziom wody otaczający
Ziemię bez pływów

zmiana poziomu wody
wywołana masą Księżyca

K

P1

P2 d  
Rys. 19.7. Siły wzbudzające pływ księżycowy 

 

Różnice sił na jednostkę masy ∆Fw i ∆Fz wywołują fale pływu na osi O – K               
w odległości d. Wysokość wody wzrośnie w punktach W i Z, natomiast poziom wody 
zmniejszy się w punktach P1 i P2 (rys. 19.7). Wartości sił pływotwórczych można 
określić na podstawie wzorów (19.4) i (19.5): 

  ∆Fw = 9,38 · 10-9    [m/s2] 

  ∆Fz = 8,77 · 10-9     [m/s2] 

 Różnice między siłą odśrodkową a grawitacyjną, w różnych punktach Ziemi, jako 
główne siły pływotwórcze, pokazano na rysunku 19.8. 

Różnice sił ∆Fw i ∆FZ rozkładają się na składowe pionowe i poziome, w różnych 
obszarach Ziemi, w stosunku do położenia Księżyca. Każdą z nich można opisać 
wzorem: 

  
3

)(2
3

M

zk
H d

RmG
F

⋅⋅
=∆     [m/s2] (19.6) 
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  2

2 )1cos3()(

M

ZK
V d

RmGF −⋅⋅⋅
=

α∆     [m/s2] (19.7) 

gdzie: 
 Rz – promień Ziemi, 
 mK – masa Księżyca, 
 dM – odległość między środkiem masy Ziemi O, a środkiem masy Księżyca. 
 
Obraz rozkładu sił na pionowe i poziome składowe pokazano na rysunku 19.9. 
 Składowe poziome wywołują prądy pływowe, zaś składowe pionowe, pływy – 
wahania poziomu wód. 
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Rys. 19.8. Wypadkowe kierunki sił wzbudzających pływ księżycowy 
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Rys. 19.9. Rozkład sił pływotwórczych na składowe pionowe i poziome wywołane grawitacją Księżyca 

 

Podobnej analizy można dokonać z siłami grawitacyjnymi Słońca. Jeżeli Księżyc 
jest w pełni lub nowiu, wartości sił wywołujących pływ sumują się. Podczas I lub III 
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kwadry Księżyca, wartości sił pływotwórczych obu ciał są maksymalnie zmniejszone. 
W pierwszym przypadku mówi się o pływie syzygijnym, w drugim zaś o pływie 
kwadraturowym. 
 

Zero mapy – poziomy odniesienia 

Jako poziom odniesienia wybiera się przeciętny poziom niskiej wody; 
nie  dotyczy to tylko mapy. Głębokość wody jest to pionowa odległość między 
powierzchnią wody a dnem, przy czym pionowa odległość od powierzchni wody 
odnosi się do wybranego poziomu odniesienia lub podstawy. Można zatem 
powiedzieć, że głębokość na mapie jest pionową odległością od poziomu odniesienia 
do dna morskiego. Podawanie poziomu odniesienia dotyczy również wysokości 
znaków lądowych naniesionych na mapach morskich (MHWS). Wysokości pływu 
nie należy utożsamiać z głębokością wody. 
 

Ho - głębokość na mapie

h

(2) MHWS

(1) MHWN

aktualna wysokość pływu

C.D.
(MLW, LAT)

różnice wartości
(wysokości) pływu

 
Rys. 19.10. Zależność między głębokościami i wysokościami na mapach 

 
Może się zdarzyć, iż poziom wody obniży się w stosunku do zera mapy. 

Pojawienie się takiego poziomu będzie oznaczone w Tablicach Pływów znakiem 
minus. Wpływ warunków atmosferycznych może zakłócić cykl prognozowanych 
parametrów pływu, obniżyć lub podwyższyć poziom albo przyśpieszyć lub opóźnić 
momenty prognoz wysokości. 

Średnia niska woda (mean low water) jest przeciętną wartością wszystkich 
niskich wód pływu. Ten poziom odniesienia stosowany jest na mapach amerykańskich 
obszarów Oceanu Atlantyckiego. Średnia niższych niskich wód (MLLW) stanowi 
poziom odniesienia na wybrzeżu USA i na Pacyfiku: Hawaje, Filipiny i Alaska. 

Poziomy – średnia niska woda syzygijna (MLWS) oraz średnia niższych wód 
niskich syzygijnych (MLLWS) – mają zastosowanie na mapach wydawanych przez 
Admiralicję Brytyjską. Poziom najniższy pływu astronomicznego (LAT – lowest 
astronomical tide) najczęściej jest stosowany przez Admiralicję Brytyjską jako zero 
map nawigacyjnych (CD – Chart Datum). 
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Na wszystkich mapach nawigacyjnych, w części tytułowej, podany jest poziom 
odniesienia – zero mapy dla sondaży. Podane są również średnie wysokości wód 
niskich i wysokich w portach głównych (zasadniczych) akwenu (patrz tab. 19.1). 
 
 

Tabela 19.1. 

Różne średnie poziomy wysokości pływu w portach Cieśniny Dover 
(Tidal Levels referred to Datum of Soundings) 

Heights in meters above datum 
Place Lat. 

N 
Long 

E MHWS MHWN MLWN MLWS 

Folkeston 
Dover 
Ramsgate 

51º 05′ 

51º 07′ 

51º 20′ 

1º 12′ 

1º 19′ 

1º 25′ 

7,1 
6,7 
5,2 

5,7 
5,3 
4,1 

2,0 
2,0 
1,6 

0,7 
0,8 
0,8 

 
Harmoniczny przebieg pływu 

Obrazem graficznym przebiegu wahania poziomu wody w danej pozycji jest 
krzywa pływu. Każdą taką krzywą można przedstawić jako sumę wyrazów szeregu 
prostych fal o przebiegu cosinusoidalnym, o różnej okresowości i amplitudzie, które 
nazwano składowymi harmonicznymi. 

Wysokość poziomu wody w danej pozycji oraz faza krzywej pływu w danym 
momencie obserwacji, zależą od czynnika astronomicznego (argumentów astrono-
micznych) oraz od warunków lokalnych wyrażonych stałymi harmonicznymi. 

Stałe harmoniczne mogą być wyznaczane metodą analizy tylko na podstawie 
długoletnich, systematycznych obserwacji. Zatem dokładność obliczania prognoz 
pływu zależy od kompletności i dokładności obserwacji wahań morza w danej pozycji               
(w porcie). Składowe (stałe harmoniczne) są funkcjami zależnymi od zmian deklinacji 
Słońca i Księżyca, zmian odległości (położenia na orbicie) tych ciał w stosunku 
do Ziemi, podobnie związane są ze zmianą rektascensji  (wznoszenia prostego) Słońca 
i Księżyca oraz ich różnic. 

Wzór służący do obliczenia aktualnej głębokości wody Hw w danej pozycji, 
w określonym momencie, stosując metodę harmoniczną, jest następujący [52]: 

  Hw = Ho + h    [m] (19.8) 

przy czym: 

h = ΣF2 H2 · cos (ω2t – f2) + ΣF1 H1 · cos (ω1t – f1) + ΣF4 H4 · cos (ω4 t – f4) + 
+ ΣF6 H6 · cos (ω6t – f6) + ΣFK HK · cos (ωKt – fK) + 

   + ΣFS HS · cos (ωS t – fS ) (19.9) 

gdzie: 
Hw – aktualna głębokość wody w metrach, 
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Ho –  głębokość na mapie (względem poziomu odniesienia), 
h –  stan pływu w danym momencie t , 
Hi –  aktualna amplituda i-tej harmonicznej pływowej, 
Fi –  aktualny współczynnik normalizujący amplitudy, 
ωi –  aktualna prędkość kątowa i-tej składowej harmonicznej, 
foi –  fazy początkowe i-tej oscylacji. 

 Indeksy przy poszczególnych składowych we wzorze (19.9) mają następujące 
znaczenie: 
1 – oscylacje składowe o okresie dobowym, 
2 – oscylacje składowe o okresie półdobowym, 
4 – oscylacje składowe mające      doby (składowe płytkowodne), 
6 – oscylacje składowe mające okres       doby, 
K – mieszane oscylacje księżycowo-słoneczne,  
S – długotrwałe oscylacje słoneczne. 
 
 Przebieg krzywej w układzie prostokątnym pokazano na rysunku 19.11. Punkt P 
przesuwa się w czasie z określoną prędkością 30º na godzinę. Po 6 godzinach punkt 
ten osiąga minimum, aby za 12 godzin ponownie osiągnąć maksimum. Ten prosty 
ruch harmoniczny wyrażony jest wzorem: 

 )(cos2 ntRh ⋅=     [m] (19.10) 

gdzie  R  –  skok pływu. 
 
 Fazę pływu na godzinę trzecią po rozpoczęciu oscylacji przedstawia rysunek 
19.11. Faza pływu w momencie rozpoczęcia oscylacji jest równa zero. 
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Rys. 19.11. Prosty ruch harmoniczny punktu P w czasie [24] 

1⁄6 

1⁄4

Amplituda 

Faza na

Poziom średni
[godz.] 

Okres = 360º

R/2 

R

t  



388 Podstawy nawigacji morskiej 

 

-3
-2
-1
0

+1
+2
+3

t

1200090006000300

2

1
1

3
S

0
0

W

R

S0′

K

W0′

2
3

 
Rys. 19.12. Składanie dwóch krzywych o różnych amplitudach i fazach 

 

Odstęp czasu między momentami dwóch bezpośrednio po sobie następujących 
wysokich wód nazywa się okresem pływu. Na wspomnianym wcześniej rysunku okres 
pływu wynosi 12 godzin. 

Okres pływu wyrażony w mierze kątowej, podzielony przez okres pływu, daje 
w rezultacie prędkość kątową pływu (ω). Na przykład  360 : 12,  to  ω = 30º / godz. lub 
360º : 24,  to  ω = 15º / godz. 

 Główne składowe harmoniczne pływu zrównoważonego pozwalają określić 
rodzaj pływu panującego w rozpatrywanych obszarach wodnych. 
Główne składowe półdobowe, to:  M2 , S2 , N2 , K2 , natomiast dobowe, to K1 , O1 , P1 . 
W tabeli 19.2 podano główne składowe harmoniczne. 
 

Tabela 19.2. 

Główne składowe harmoniczne pływu zrównoważonego  [3, 55] 

Składowa Prędkość Okres 

Względny 
współczynnik 

amplitudy      
M2 = 100 

Opis, charakter i nazwa 

     M2 
     S2 
     N2 
     K2 

28,98 
30,00 
28,44 
30,08 

     12,42 
     12,00 
     12,66 
     11,97 

100,0 
  46,6 
  19,2 
  12,7 

Główna składowa księżycowa – półdobowa 
Główna składowa słoneczna – półdobowa 
Większa eliptyczna księżycowa – półdobowa 
Księżycowo-słoneczna – półdobowa 
(deklinacyjna) 

     K1 
     O1 
     P1 
     Q1 

15,04 
13,94 
14,96 
13,39 

     23,93 
     25,82 
     24,07 
     26,87 

  58,4 
  41,5 
  19,4 
    7,9 

Księżycowo-słoneczna dobowa (deklinacyjna) 
Księżycowa dobowa (deklinacyjna) 
Główna słoneczna dobowa (deklinacyjna) 
Większa eliptyczna księżycowa 

     Mf 
     Mm 
     Ssa 
     MSf 
     Sa 

1,098 
0,544 
0,082 
1,016 
0,041 

   327,86 
   661,30 
2 191,43 
   359,59 
4 382,86 

  17,2 
    9,1 
    8,0 
  15,0 
    3,0 

Półmiesięczna księżycowa 
Miesięczna księżycowa 
Półroczna słoneczna 
Półmiesięczna księżycowo-słoneczna 
Roczna słoneczna 
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Inne przybliżone stałe harmoniczne: 
Z0 – średni poziom morza  (Mean Sea Level)  [m], 
m2 – prędkość M2  (Speed of M2)  [º/godz.], 
Z0 + (M2 +S2) = M.H.W.S  (Spring rise), 
Z0 + (M2 – S2) = M.H.W.N  (Neap rise), 
Z0 + M2 – M.H.W.  (Mean rise), 
2M2 – skok średni  (Mean range), 
2 (M2 + S2) – skok syzygijny  (Spring range), 
2 (M2 – S2) – skok kwadraturowy  (Neap range). 

 
 
 
 
19.4. Wpływ wypadkowy ruchu Słońca 
i Księżyca na pływy 
 
 
 Występujące na Ziemi zjawiska pływów są pływami wypadkowymi, wynikającymi 
z różnic ruchu własnego Słońca i Księżyca. Jak już wspomniano, decydujące 
znaczenie w parametrach pływów ma Księżyc, Słońce zaś jest drugorzędnym 
czynnikiem pływotwórczym. Pływ wypadkowy zależy od wzajemnego położenia 
Księżyca i Słońca w czasie miesiąca syderycznego. Zatem parametry pływu, jak: 
wysokości, skoki, okresy czasu występowania wód wysokich i niskich, zależą 
od różnicy wznoszenia prostego i różnicy deklinacji Księżyca i Słońca. 
 
Zjawisko pływu wywołane siłą grawitacyjną Księżyca, 
przy deklinacji zerowej 

Przy pływie wywołanym grawitacją Księżyca, którego deklinacja jest równa zero, 
masy wody oceanów na Ziemi, obracającej się w ruchu dobowym, wybrzuszają się 
na równiku. Ziemia przypomina kształtem elipsoidę obrotową (rys. 19.13a i b).  
 Na rysunku 19.13c pokazano rozmieszczone wektory sił, ilustrujące przemiesz-
czanie się fal pływowych. Widoczny jest brak sił w zenicie i nadirze. Największe 
wartości sił występują na ortodromach łączących A i B w odległościach kątowych, 
różniących się od punktów A i B o 45º. Oznacza to, że para obserwatorów A i B 
na równiku, w momencie kulminacji Księżyca, będzie obserwować wysoką wodę. 
Obserwator B, którego długość geograficzna różni się o 180º od pozycji obserwatora 
A, i dla którego Księżyc będzie górował w zenicie, również doświadczy wysokiej 
wody. Zatem w punktach A i B obserwatorzy w ciągu doby księżycowej (24h 50m) 
zaobserwują dwie wysokie i dwie niskie wody, prawie idealnie równe co do 
wysokości. 
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Rys. 19.13. Wysoka woda na równiku:  a) dla deklinacji Księżyca równej zero;  b) dla deklinacji południowej; 
c) rozkład sił pływotwórczych 

 
 
Wpływ zmiany deklinacji Księżyca na zmianę wartości pływu 

 Zmiana deklinacji Księżyca odbywa się w granicach od +28º 6′ (N) do –28º 6′ (S). 
Okres maksymalnego nachylenia od północnej do południowej deklinacji trwa 18,6 
lat. Ten okres wynika z przemieszczania się węzła W2 po ekliptyce (rys. 19.15). 
Ekliptyka Słońca nachylona jest pod kątem 23º 27′ w stosunku do płaszczyzny 
równika; z kolei ekliptyka Księżyca jest nachylona do ekliptyki ziemskiej pod             
kątem 5º 9′, stąd deklinacja Księżyca zmienia się od +28º 6′ do –28º 6′, w zależności 
od położenia węzła. Po 18 latach węzeł zstępujący zmieni swoje położenie,                 
co spowoduje zmiany deklinacji Księżyca od F 28º 36′ do F 18º 18′. Stąd wartość 
deklinacji zmieni się i wyniesie: 

23,4º – 5,1º = 18,3º N 

 lub 

–23,4º – (–5,1º) = –18,3º S 

a)       b) 

c) 
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Na skutek zmiany deklinacji Księżyca, dla obserwatora na stałej pozycji 
geograficznej, wartości wysokości wód wysokich będą ulegały ciągłej zmianie. 
Na rysunku 19.14 pokazany jest przypadek nierównych wysokości pływu dla 
obserwatorów na tej samej szerokości geograficznej, różniących się o 180º długości 
geograficznej. 
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Rys. 19.15. Ekliptyka słoneczna i księżycowa przy zmianie położenia węzłów w ciągu 18,6 lat 

 
 

Księżyc osiągnie maksymalne deklinacje w latach 2007, 2027, 2044, minimalne 
natomiast w latach 2016, 2035, 2054  [55]. 

Zmiany deklinacji Księżyca mają poważny wpływ na przebieg zjawisk 
pływowych. Obserwator znajdujący się na szerokości ± 30º, będzie obserwować 

Rys. 19.14. Nierówności wysokości pływu
dla obserwatorów A i A′ na tej samej 
szerokości geograficznej, przy różnicy
długości 180º dla maksymalnej deklinacji
Księżyca 
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znaczne wahania (nierówności) w wysokości pływu w ciągu doby księżycowej 
(różnice występują na tym samym równoleżniku ale o innych długościach). 
 

 
Rys. 19.16. Nierówności w wysokości pływu półdobowego przy zmianie deklinacji Księżyca na ϕ 37º N;               
S - pływ syzygijny,  K - pływ kwadraturowy  [52] 
 

W sytuacji, gdy deklinacja Księżyca jest równa deklinacji Słońca, następują 
najwyższe wody wysokie i najniższe wody niskie. Różnica deklinacji Słońca 
i Księżyca powoduje zmiany wysokości wód wysokich i niskich. Jeżeli różnica jest 
bardzo znaczna, np. krańcowe wartości deklinacji Słońca wynoszą +23º N, Księżyca 
zaś – 28º S, to siły wzbudzające pływ księżycowy będą zmniejszone o siły wzbudza-
jące pływ słoneczny, co objawi się zmniejszeniem wysokości wód wysokich. 

W wyniku zmian deklinacji Księżyca występują nieregularności zjawisk pły-
wowych. Określa się je nierównością dobową księżycową w wysokości wody. Oprócz 
tego występuje nierówność dobowa księżycowa, co oznacza, że czasy wystąpienia 
wody wysokiej i niskiej stale będą się różniły w czasie. 

Deklinacja Słońca ulega również zmianie (od –23º 27′ do +23º 27′), dlatego 
w wysokości wód występuje nierówność dobowa słoneczna. 

Oprócz nierówności dobowych zjawisk pływowych, występują nierówności mie-
sięczne, które wynikają ze zmiany położenia Księżyca na orbicie okołoziemskiej 
w okresie miesiąca syderycznego. Gdy Księżyc znajduje się w perigeum (356 000 km 
od Ziemi), zmieniają się wartości pływotwórcze w stosunku do sił pływotwórczych 
Księżyca znajdującego się w apogeum (406 700 km). Ma to wpływ na różnice war-
tości skoków, które różnią się od siebie o 40%. W zależności od położenia Ziemi 
na orbicie okołosłonecznej, w okresie półrocznym różnią się od siebie tylko o 10% [77]. 
 

Wpływ różnicy wznoszenia Słońca i Księżyca na parametry pływu 

 Teoretycznie, dla obserwatora na otwartym oceanie, wysoka woda powinna 
wystąpić w czasie kulminacji Księżyca. Różne wznoszenia proste Słońca i Księżyca 
powodują, że następuje ciągła różnica czasu kulminacji górnej, czyli różne momenty 
między kulminacjami obu ciał niebieskich, różnice czasu zaś zwiększają się. Zjawisko 
to można wytłumaczyć posługując się następującym przykładem: 
Jeżeli w pierwszym dniu oba ciała kulminują jednocześnie (na południku obser-
watora A), to występuje wysoka woda. Po pięciu dniach różnica rektascencji zmieni 
się o 60º, gdyż ruch własny Księżyca wynosi 13,3º na dobę, a ruch pozorny Słońca 
tylko 1º. Zatem Księżyc „odsuwa” się od Słońca o 12º na dobę. Stąd moment wysokiej 
wody wystąpi między momentem kulminacji Słońca, bliżej momentu kulminacji 
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Księżyca. Wystąpi również nierówność wysokości pływu, gdyż jego wartość będzie 
większa od pływu słonecznego, ale mniejsza od pływu księżycowego. Nastąpi 
również przyspieszenie pływu w czasie. Po dziesięciu dniach, gdy różnica wznoszenia 
prostego osiągnie 120º, nastąpi opóźnienie pływu w stosunku do kulminacji Księżyca 
(rys. 19.17). 
 
a)        b) 
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K

K
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woda

niska
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Rys. 19.17. Zjawiska przyspieszające i opóźniające pływ księżycowy: a) przyspieszenie pływu, b) opóź-
nienie pływu 
 

Podobnie nierówności faz w czasie wystąpienia pływu, jak również nierówności 
w wysokości, pojawiają się między nowiem a I kwadrą Księżyca oraz między pełnią 
a  III kwadrą. W tym przypadku zaobserwuje się przyspieszenie pływu. Opóźnienia 
wystąpienia pływu następują między I kwadrą Księżyca a pełnią oraz między III 
kwadrą a nowiem. 

Pływ syzygijny większy, zwany również pływem dużym, występuje, gdy Księżyc 
jest w nowiu lub w pełni, a deklinacja obu ciał wynosi zero. Pływ syzygijny jest 
największy, gdy podczas nowiu lub pełni Księżyc znajdzie się w punkcie przy-
ziemnym (perygeum); siła pływotwórcza pływu księżycowego wzrośnie wówczas 
o 4%, zaś pływu słonecznego o 10%. 
 
Opóźnienie syzygijne 

Zgodnie z poprzednimi założeniami, moment wystąpienia wysokiej wody jest 
zgodny z momentem kulminacji Księżyca lub Słońca. Z obserwacji wynika, 
że  wysoka woda syzygijna nie występuje w czasie pełni lub nowiu Księżyca, ale jest 
opóźniona, szczególnie w pływach półdobowych; następuje wówczas tak zwane 
opóźnienie syzygijne. 

Opóźnienie syzygijne przy pływie półdobowym można zdefiniować jako odstęp 
czasu słonecznego między momentem wystąpienia wysokiej wody syzygijnej 
a momentem pełni lub nowiu. Wartość ta wyraża się wzorem: 
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 ∆T = k · (12h 25m) (19.11) 
gdzie: 
 k – liczba całkowita. 

Opóźnienia syzygijne w różnych częściach świata przedstawiają się następująco: 
• wschodnie wybrzeże Ameryki Południowej i Australii:  12 godzin, 
• zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej oraz wschodnie i północne wybrzeża 

Afryki:  24 godziny, 
• wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej, zachodnie, południowe i wschodnie 

wybrzeża Azji:  36 godzin, 
• wybrzeża Wielkiej Brytanii, Francji, Półwyspu Arabskiego i Madagaskaru: 48 

godzin, 
• wschodnia część Kanału Angielskiego, wybrzeże Holandii oraz północne i połud-

niowe wybrzeża Australii:  60 godzin, 
• wybrzeże Niemiec na Morzu Północnym:  72 godziny. 

 Na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej i Australii nie zaobserwowano 
opóźnień syzygijnych. 
 
 
 
19.5. Rodzaje krzywych pływu 
 
 

Obserwuje się, że pływ, jako cykliczne wahanie poziomu wody, osiąga maksy-
malny wzrost i minimalny spadek w pobliżu momentów kulminacji Księżyca i Słońca. 
W większości przypadków spadek i wzrost wysokości poziomu wody następuje 
dwukrotnie w ciągu doby, rzadziej raz na dobę. Wartości poziomów wysokich 
i niskich wód są różne, podobnie różnią się momenty występowania tych zjawisk. 

Od momentu niskiej wody, wzrost wysokości pływu jest powolny i wartości 
przyrostów zwiększają się w okolicy połowy skoku, a następnie szybkość wzrostu 
pływu maleje, aż do wystąpienia wysokiej wody.  

Podobnie zachowują się wartości ubytku wysokości poziomu wody w czasie 
odpływu. Okresy czasu w pobliżu wysokiej i niskiej wody, gdzie poziomy wody się 
nie zmieniają, nazywane są okresem wody stojącej (stand, slack water). 
 
Okresy pływów 

Masy wody otaczające Ziemię podlegają okresowym wahaniom, które zależą 
od wymiarów lokalnych basenów wodnych. Żaden ocean, jako jeden obszar wodny, 
nie podlega wahaniom wody jako osobny system, lecz stanowi zespół elementów 
(basenów), w których odbywają się nieco odmienne, pionowe wahania wody. Stąd 
należy rozróżnić obszary, gdzie działają odmienne elementy siły wzbudzającej pływy. 
Wynika to głównie ze zmian układu sił grawitacyjnych Ziemi, Słońca i Księżyca. 
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Ze względu na okresy ich trwania, pływy można podzielić na trzy grupy: 
• pływy półdobowe (semidiurnal tide) – rys. 19.18, 
• pływy dobowe (diurnal tide) – rys. 19.19, 
• pływy mieszane (mixed tide) – rys. 19.20. 

Pływ półdobowy charakteryzuje się tym, że w ciągu doby średniej występują 
dwie wody wysokie i dwie niskie, z pojawiającymi się małymi nierównościami 
w wysokości i w czasie, co oznacza, że wysokości niskich i wysokich wód są podobne 
w kilku kolejno po sobie następujących pływach. 

Typ pływu dobowego to taki, w którym występuje wysoka i niska woda tylko 
raz na dobę. 

Typ pływu mieszanego to taki, w którym mogą wystąpić cechy obu rodzajów 
pływu, jeżeli chodzi o czas występowania momentów wody wysokiej i niskiej, 
przy czym pojawiają się znaczne nierówności w wysokości poziomu wody. 
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Rys. 19.18. Typowy przebieg pływu półdobowego 
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Rys. 19.19. Typowy przebieg pływu dobowego 
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Rys. 19.20. Przykłady typowych krzywych pływu mieszanego [11] 
 
Pływ słoneczny 

Naturalny okres wahań mas wody powstaje w wyniku działania sił grawitacji 
Słońca i Księżyca. Na podstawie obserwacji sił grawitacyjnych można przyjąć, 
że pływ podąża za Księżycem, względny zaś efekt działania sił grawitacyjnych Słońca 
jest mniejszy i różni się w pewnych obszarach. Na Południowym Pacyfiku i obszarach 
wodnych Indonezji, słoneczna składowa pływu bardziej oddziaływuje na ruch wody, 
a poziomy wysokich i niskich wód występują prawie codziennie w tych samych 
momentach. Natomiast w Australii (Adelaide Port) oscylacje słoneczna i księżycowa 
są różne i znoszą się wzajemnie w czasie kwadratury. 
 
Specjalne zjawiska pływów 

 W czasie przypływu, w rejonach płytkowodzia, prędkość wchodzącej wody 
zmniejsza się, a stromość fali pływowej wzrasta, dlatego w rejonach ujść rzek wzrost 
wysokości w czasie przypływu jest krótszy niż spadek w czasie odpływu. Powstająca 
stroma fala przypływu podąża w głąb rzeki z określoną prędkością. Taki rodzaj 
kształtu fali przypływu w wielu rzekach nazywa się bora. 
 Inne specjalne cechy pływu to tak zwane podwójne wody niskie (double low 
water) i podwójne wody wysokie (double high water). W tych rejonach mogą 
pojawiać się w środku okresu trwania pływu słabe odpływy lub słabe przypływy. 
Praktycznie powoduje to zjawisko wydłużonych okresów wód stojących w pobliżu 
wysokich i niskich wód. 
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     tabela  19.3  -   plik art. 13bp 
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Określanie rodzaju pływu na podstawie stałych harmonicznych 

 Znajomość głównych składowych harmonicznych pozwala na dokładną ocenę 
rodzaju pływu pod względem okresu trwania. Stosowane jest kryterium określające 
rodzaj pływu, polegające na porównaniu amplitud  S2  z sumą amplitud  K1  i  O1 . 
Reguły są następujące: 
• jeżeli  )(2

112 OKS HHH +>⋅π ,  to pływ ma charakter półdobowy, 
• jeżeli  )(2

112 OKS HHH +<⋅π ,  to pływ ma charakter dobowy. 

2SH  i 
1OH oznaczają amplitudy składowych stałych harmonicznych. 

Ta metoda badania rodzaju pływu jest jednak bardzo ogólna, dlatego wskazane jest 
zastosowanie innego sposobu badania. 
 Druga metoda polega na badaniu zależności między amplitudami składowych 
harmonicznych K1 , O1 , M2 , S2 (tab. 19.4). Wprowadzenie współczynnika F i obli-
czenie jego wartości daje możliwość precyzyjnej oceny rodzaju pływu pod względem 
czasu trwania okresu pływu. Współczynnik F oblicza się ze wzoru: 

  )(
)(

22

11
SM
OKF

+
+

=  (19.12) 

W liczniku występują rzeczywiste amplitudy dwóch głównych dobowych składowych 
harmonicznych, natomiast w mianowniku rzeczywiste amplitudy głównych składowych 
harmonicznych półdobowych. 
 

Tabela 19.4. 

Klasyfikacja charakteru pływu 

1. 
2. 
3. 

Gdy             F ≤ 0,25 
Gdy  0,25 < F ≤ 1,50 
Gdy  1,50 < F ≤ 3,00 

pływ ma charakter półdobowy, 
pływ jest mieszany z przewagą elementów półdobowych, 
pływ jest mieszany z przewagą elementów dobowych 

 
 Na podstawie wzoru (19.12) można sklasyfikować rodzaj pływu w wybranym 
obszarze lub porcie świata, mając do dyspozycji dane składowe. Składowe harmo-
niczne podane są w Tablicach pływów Admiralicji Brytyjskiej. 
 W rejonie europejskim, pływy mają charakter pływu półdobowego. Pozostałe 
obszary świata (z małymi wyjątkami) posiadają pływy mieszane, z przewagą 
elementów półdobowych. 
 
Wahania skoków pływu 

 Wartość skoku pływu zależy od siły wzbudzającej pływ. Wartości te zmieniają 
się w czasie, w zależności od ruchu Księżyca. W czasie ruchu po orbicie eliptycznej, 
Księżyc może znajdować się w apogeum lub perygeum, co wyraźnie wpłynie na skok 
pływu. Podczas perygeum siła grawitacyjna Księżyca jest największa, w wyniku czego 
następuje zwiększenie skoku pływu o 20%. Gdy Księżyc znajdzie się w apogeum, 
skok pływu będzie mniejszy. 
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Księżyc w cyklu miesiąca anomalistycznego, trwającego około 27,5 doby Słońca 
średniego, zmienia odległość od Ziemi o około m 5% odległości średniej. Siła 
pływotwórcza jest odwrotnie proporcjonalna do trzeciej potęgi odległości Ziemia-
Księżyc, co wywołuje znaczne zmiany siły grawitacji. 

W odniesieniu do Słońca siły pływotwórcze są znacznie słabsze, a orbita Ziemi 
wokół Słońca ma mniejsze spłaszczenie, czyli jest bardziej zbliżona do koła; stąd 
grawitacja słoneczna jest nieznacznie zmniejszona w apogeum niż w perygeum. 

W momencie, gdy elongacja (różnica rektascensji) Księżyca w stosunku do 
Słońca będzie równa zero lub 180º, to Księżyc będzie w pełni lub w nowiu – wówczas 
skok będzie największy. Jeżeli Księżyc będzie znajdował się w I lub III kwadrze, 
to skok pływu będzie najmniejszy. Może się zdarzyć, że Księżyc i Słońce będą 
w  elongacji zero lub 180º oraz, że Księżyc znajdzie się w perygeum – w takiej 
sytuacji będzie to szczególny pływ syzygijny. Będzie to jeden z największych skoków 
pływu w badanym okresie. 
 
Skoki pływów 

Skoki pływów zależą od faz Księżyca. Rozróżnia się trzy rodzaje wartości 
skoków: kwadraturowy, syzygijny, pośredni. Na rysunku 19.21 pokazane są te trzy 
rodzaje skoków na tle wzrostu poziomu wody, natomiast na rysunku 19.23 – fazy 
Księżyca dla nowiu i pełni oraz I i III kwadry. 

Wartości skoków pływu odgrywają szczególną rolę dla obszarów płytkowod-
nych, na płyciznach podejściowych do portów lub dla obszarów portów położonych 
w rejonach pływowych. 
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Rys. 19.21. Zmiany skoków pływu w zależności od fazy Księżyca 
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Rys. 19.22. Wpływ fazy Księżyca na wysokość skoków pływów 
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Rys. 19.23. Układ fazy Księżyca wpływający na wielkość skoku pływu 

 
 

19.6. Wzajemne relacje deklinacji Słońca i Księżyca 
 

Jeżeli deklinacja Księżyca jest maksymalna (północna lub południowa), to pojawia 
się tak zwany pływ tropikalny, w którym efekt półdobowy jest największy. Natomiast 
przy deklinacji Księżyca równej zero, efekt półdobowy jest najmniejszy. W takim 
przypadku mówi się, że występuje pływ równikowy. 

Okresy pływu (Tide cycles) 

Pływy mogą posiadać różne okresy 
w czasie miesiąca księżycowego. Na 
przykład pływ półdobowy ma okres 12 
godzin 25 minut. W czasie doby księ-
życowej (24h50m) pojawiają się dwie 
wody niskie i dwie wody wysokie. 
 Dla dokładnego zrozumienia te-
matu, niezbędna jest znajomość czasu 
trwania doby różnych ciał niebieskich, 
wyrażonego w czasie słonecznym (śred-
nim). Doba ciała niebieskiego jest to 
okres między kolejnymi, górnymi lub 
dolnymi, kulminacjami. 

48 - 52m
Księżyc               24h 50m

 Słońce          24h 00m 00s

 średnie

Gwiazda         23h 56m 04s

południk
obserwatora momenty kulminacji

 
Rys. 19.24. Czasy trwania dób Księżyca i gwiazdy       
w czasie średnim 
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Zmiany skoków pływu w funkcji czasu 

Jak wspomniano wyżej, na wartość skoków pływu mają wpływ wzajemne układy 
położenia Słońca i Księżyca (deklinacje i wznoszenia proste). Rysunek 19.25 obrazuje 
zmiany skoków pływu w ciągu miesiąca (31 dni) w trzech różnych portach oraz ich 
nierówności w wysokości i w czasie. 
 

 
 

    Nów Księżyca     III kwadra N    Deklinacja Księżyca maksymalna północna 

    I kwadra         P     Księżyc w Perigeum Q    Zerowa deklinacja Księżyca 

    Pełnia Księżyca       A     Księżyc w Apogeum S    Maksymalna, południowa deklinacja Księżyca 

Rys. 19.25. Zmiana parametrów pływu w ciągu miesiąca w trzech wybranych portach świata  [61] 
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Podobnie ważne są okresy czasu obiegu Księżyca po orbicie okołoziemskiej. 
Okresy czasu między dwoma kolejnymi, jednakowymi fazami Księżyca – od pełni 
do pełni, liczone w czasie słonecznym są następujące: 
• miesiąc gwiazdowy – 27,3 doby słonecznej (miesiąc syderyczny), 
• miesiąc synodyczny – 29,5 doby słonecznej. 

 
Długość miesiąca synodycznego wynika z faktu, że aby Księżyc kulminował 

na tym samym południku co Słońce, które po miesiącu przesunie się o 27,3º w ruchu 
pozornym (na skutek zmiany położenia Ziemi na orbicie wokół Słońca), Księżyc 
musi  przebyć („dogonić” Słońce) na swej orbicie okołoziemskiej około 29,3º,            
co przy średniej prędkości kątowej Księżyca na orbicie równej 13,2º (doba wokół 
Ziemi) trwa około 2,2 doby. Tyle wynosi różnica między miesiącami syderycznym          
a synodycznym (rys. 19.26). 
 
 

Pozycja Słońca po 29,5 D
(miesiąc synodyczny)

Pozycja Słońca po 27,3 D
(miesiąc syderyczny)

Gwiazda

K1

PN

K2 2º

S2

27,3º

S1

Średnia prędkość kątowa Księżyca
na orbicie około 13,2º/dobę

 
Rys. 19.26. Zobrazowanie czasu trwania miesięcy syderycznych i synodycznych 

 
 
 
Wpływ deklinacji Księżyca na wysokość pływu (skoki) 

 Wiadomo, że dla obserwatora znajdującego się na Ziemi, najwyższa woda 
w momencie kulminacji Księżyca wypadnie na szerokości równej deklinacji Księżyca. 
Wysoka woda nie pojawi się po przeciwnej stronie Ziemi w punkcie B, lecz 
na szerokości równej deklinacji, ale o przeciwnym znaku w punkcie A (rys. 19.14). 
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Tabela 19.5. 

Porównanie zjawisk półdobowych i dobowych  [52] 

Średni odstęp czasu 
między 

wysoką i niską 
wodą 

 
Momenty wystąpienia 

pływu syzygijnego 

 
Momenty wystąpienia 

pływu kwadraturowego 

 
Momenty wystąpienia 

najsilniejszych pływów 

P ł y w y    p ó ł d o b o w e  
Połowa doby  
Księżycowej 

12h 25m W pełni lub nowiu  
Księżyca 

W pierwszej lub trzeciej 
kwadrze Księżyca 

Zrównanie dnia z nocą 
w punkcie wiosennym 

i jesiennym 

P ł y w y    d o b o w e  
Doba gwiazdowa 

23h 56m czasu 
średniego 

W momentach 
maksymalnych deklinacji 
północnej lub południowej 

Księżyca 

 
Przejścia Księżyca przez 

równik niebieski 

 
Przesilenie zimowe 

i letnie 
(22.12  i  21.06) 

 
 
 
19.7. Porównanie parametrów pływów (skoków) 
w wybranych portach świata 
 
 

Jednym z najważniejszych parametrów pływów dla nawigacji morskiej jest skok 
pływu, czyli różnica między wodą wysoką a wodą niską. Pływy w rejonach portowych 
stanowią ważny element w planowaniu momentów zawinięć do portów, w których 
zmieniają się głębokości. Są rejony świata, w których dostęp do portu jest możliwy               
w czasie tzw. okna pływowego, to jest, gdy poziom wody w porcie jest na tyle wysoki, 
aby spełniał wymaganą, bezpieczną głębokość dla nawigacji. Ogólnej informacji 
na temat pływów na Ziemi dostarcza tabela 19.6, w której wymieniono kilka portów 
o najwyższych skokach. 
 

Tabela 19.6. 

Wybrane akweny mórz i oceanów o maksymalnych skokach pływu  [52] 

Lp. Akwen Wartość skoku  [m] 
1 2 3 

1 Europa 
- Calais – kanał angielski 
- Dover – kanał angielski 
- Tamiza (ujście) 
- Liverpool 
- Bristol (kanał) 
- Beahley (ujście Severn) 

 
do 7 
do 6 
do 7 
do 9 

  do 14 
  do 16 

2 Afryka 
- Bissau – Gwinea (ujście Nunez 
- Mozambik (ujście Save) 

 
do 6 
do 7 
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    c.d. tabeli 19.6 

1 2 3 

3 Indie – Birma 
- Bhawanagar (Morze Arabskie) 
- Kalkuta (Zat. Bengalska) 

 
do 11 
do 7 

4 Indonezja – Japonia 
- Malakka (cieśnina) 
- Modan (Nowa Gwinea) 
- Nagasaki 

 
do 6 
do 7 
do 6 

5 Australia 
- Cairns (M. Koralowe 
- Port Darvin 
- Collier Bay (M. Timor) 

 
do 10 
do 7 

ponad 11 

6 Ameryka Północna i Kanada 
- Alaska – Zat. Cooka 
- Kanada – Zat. Charlotty 
- Kanada Zat. Fundy 
- Kanada – Ziemia Baffina 

 
do 11 
do 6 

ponad 16 
do 14 

7 Ameryka Południowa 
- Zatoka Panama 
- Delta Amazonki 
- Chile – Zat. Corcovado 
- Patagonia – Puerto Gallegos 
- Ciesnina Magellana (brzeg północny) 

 
do 6 
do 9 
do 7 
do 10 
do 13 

 
Analiza wartości maksymalnych skoków zawartych w tabeli 19.6 dowodzi, 

że wartości te wahają się między 6 a 16 metrów. Jeżeli nałoży się na to ich określony 
czas trwania oraz charakter pływu, to można założyć, że nawigacja w tych rejonach 
należy do najtrudniejszych, nie mówiąc o zjawiskach prądów, które są ściśle związane 
z wielkością skoków. 
 
 
 
19.8. Systemy amfidromiczne na morzach i oceanach 
 
 

Gdyby na powierzchni Ziemi nie było lądów, tylko jednorodna warstwa wody, 
to wahania wody byłyby małe i wynosiłyby 78 cm (53,5 cm od Księżyca i 24,5 
od Słońca). Rozbieżność między modelem teoretycznym a rzeczywistym wynika 
z istnienia lądów hamujących pełny ruch wody pływowej wokół Ziemi w ciągu 24 
godzin i 50 minut. Do opisu pływów wodnych w morzach i oceanach stosowana jest 
teoria dotycząca sumy różnych fal stojących, wzbudzonych rezonansowo w basenach 
poszczególnych mórz, pod wpływem grawitacji Księżyca i Słońca. Podwyższone 
wahania poziomu wody obserwowane w rzeczywistości, wynikają z kulminacji fal 
pływowych, hamowanych swobodnym przepływem wody przez przegradzające je 
lądy. Hamowanie przepływu wody zależy od takich czynników, jak rozmiar szelfu 
i kształt linii brzegowej. 
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Poziome siły pływotwórcze są małe, a ich reakcja jest zauważalna, gdy zachodzi 
rezonans między ich okresami a naturalnymi okresami oscylacji od dna oceanicznego. 
Ocean Atlantycki posiada naturalny okres oscylacji wynoszący około 12 godzin, stąd 
pływy w tych rejonach mają, generalnie, okresy półdobowe, natomiast na Pacyfiku, 
gdzie rozległy obszar w kierunku wschód-zachód ma podwójną wielkość w stosunku 
do Atlantyku, wytwarzane są pływy o okresie dobowym. 

W chwili osiągnięcia przez falę pływową płytkiej wody, zaczyna ona na obrze-
żach szelfu spiętrzać się i deformować (podobnie jak falowanie morza). W pewnych 
obszarach deformacja fali pływowej wywołuje pływy o wysokości dochodzącej 
do 18,6 m (jak w Zatoce Fundy). Wprowadza to również efekt pojawiania się dwóch 
wysokich lub dwóch niskich wód. 

Dokładność prognoz parametrów pływu zależy od liczby składowych harmo-
nicznych. Dla wielu głównych portów odniesienia (Standards Ports) wykorzystuje się 
tylko 60 składowych harmonicznych. W portach, gdzie warunki są bardziej 
skomplikowane, wykorzystuje się aż 100 składowych harmonicznych. 

Kształt zbiornika lub basenu wodnego ma również zasadniczy wpływ na zjawiska 
pływowe. W basenach wodnych zbliżonych kształtem do koła, wieloboku foremnego 
lub prostokąta, przemieszczanie fali pływowej podlega siłom Coriolisa. W takich 
zbiornikach fala pływowa przemieszcza się wzdłuż brzegu: w prawo na półkuli 
północnej i w lewo na półkuli południowej. Punkt A na rysunku 19.27 nazywany jest 
punktem amfidromicznym. Ze środka tego punktu biegną linie o jednakowej fazie 
pływu, zwane liniami kotydialnymi. 
 

1
234
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8 9 10

11

0h

12hA Pełne
morzeHW

 
Rys. 19.27. System amfidromiczny w szerokim, ograniczonym obszarze morskim na półkuli północnej 

 
System amfidromiczny powstaje na określonym basenie wodnym, gdzie działają 

zjawiska pływowe. 
Podczas wchodzenia grzbietu fali pływowej (HW) do basenu, można zaobser-

wować go co godzinę w innym położeniu, zgodnie z rozkładem linii kotydialnych               
od  0h do 12h  (jeżeli mamy do czynienia z pływem półdobowym). Jeżeli wysoka woda 
występuje na linii 1h

 , to niska woda znajduje się w pozycji 7h itd. 
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9º W

50º 30′ N

 
Rys. 19.28. Amfidromiczna mapka pływów Morza Północnego; linie kotydialne (linie ciągłe) przedstawiają 
momenty wody wysokiej w godzinach księżycowych (1h 02m), po przejściu Księżyca przez południk 
Greenwich, linie przerywane - średnie wartości wody w metrach  [28] 
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Na oceanach świata można wyróżnić kilkanaście systemów amfidromicznych. 
Na Oceanie Atlantyckim istnieją dwa systemy – północny i południowy, na Oceanie 
Indyjskim trzy, na Oceanie Spokojnym sześć. Kilka systemów zaobserwowano 
na morzach subarktycznych. 

Wyróżnić można kilka czynników tworzących granice obszarów systemu, w tym: 
ukształtowanie dna oceanu, zasolenie, temperaturę, kierunki wiatrów oraz inne 
czynniki batymetryczne basenów wodnych. 

W tabeli 19.7 podano przybliżone współrzędne pozycji położenia wybranych 
systemów amfidromicznych [52]. 
 
 

Tabela 19.7. 

Współrzędne pozycji wybranych systemów amfidromicznych 

Lp. Obszar Szerokość ϕ [º]     Długość λ [º] 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
 10 
 11 

Pacyfik w pobliżu wyspy Wahe 
Pacyfik 
Australia 
Archipelag wysp Tuamotu 
Galapagos 
Wschodni Pacyfik 
Północny Atlantyk 
Nowa Zelandia 
Południowy Atlantyk 
Południowa Afryka-Ocean Spokojny 
Morze Arabskie 

20 N                       160 E 
30 N                       140 E 
20 S                       105 E 
15 S                       150 W 
00 S                       100 W 
40 S                       115 W 
45 N                       045 W 
50 S                       170 W 
55 S                       090 W 
55 S                       040 E 
10 S                       060 E 

 
 
 
19.9. Metody prognozowania wartości pływów 
 
 

Podstawą bezpiecznej nawigacji jest żegluga statku na akwenach o znanych 
wartościach aktualnej głębokości wody, co wiąże się z określeniem bezpiecznego 
zapasu wody pod stępką. Dlatego oprócz głębokości podanej na mapie, należy znać 
momenty wystąpienia pływu. 

Wartościami pływu nazywa się: 
1) momenty wystąpienia wody wysokiej i wody niskiej; 
2) wysokość wody wysokiej i wody niskiej. 

Najstarsza metoda obliczania momentu wystąpienia wody wysokiej zakłada, 
że  wysoka woda powinna wystąpić w momencie kulminacji Księżyca, na długości 
geograficznej obserwatora. Obserwacje wykazały jednak, że istnieją baseny morskie, 
o pewnych cechach fizycznych poziomych i pionowych, gdzie moment wystąpienia 
wysokiej wody różni się w stosunku do momentu kulminacji Księżyca. Ta różnica 
(opóźnienie) czasu nazywa się czasem portowym. 
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Czas portowy (Heigh Water at the Full and Change – HWF&C) jest to różnica 
czasu między momentem górnej kulminacji Księżyca, a momentem występowania 
wysokiej wody, dla stałego obserwatora, na danej długości geograficznej. 

Moment Wysokiej Wody = Moment Kulminacji Księżyca + Czas Portowy. 
System ten, chociaż nie jest zbyt dokładny, jest znany i dawniej był powszechnie 

stosowany. Ponadto w ten sposób otrzymuje się tylko moment zjawiska bez wartości 
poziomu pływu. 

W żegludze morskiej stosowane są następujące metody obliczania wartości 
pływów: 
• metoda jednakowych wartości pływów, 
• metoda różnic pływów, 
• metoda harmoniczna. 

Metoda jednakowych wartości pływów jest metodą przybliżoną. Na ogół                 
w „Tablicach pływów” podane są jednakowe wartości momentów pływu lub 
jednakowe wartości skoków pływu dla 6 godzin przed lub po wysokiej wodzie 
w  danym porcie odniesienia. Metoda ta jest mało dokładna, stosowana w rejonach 
oddalonych od portów, na wodach otwartych. Daje ona pewne, przybliżone parametry 
pływów, w celu określenia redukcji sondy. 

Metoda różnic pływów stosowana jest w określonych miejscach (portach), 
dla których w „Tablicach pływów” można znaleźć informacje dotyczące momentów 
wystąpienia wód niskich i wysokich oraz dane o wysokości pływu ponad poziom 
odniesienia – zero mapy, w okresach dla każdego dnia miesiąca w ciągu całego roku 
kalendarzowego. Miejscowości takie (porty) nazywa się portami zasadniczymi lub 
głównymi. Momenty wystąpienia wód podane są w czasie lokalnym. 
Sposób obliczania parametrów pływu w porcie zasadniczym przedstawiony został 
w załącznikach 9 i 10. 
 Port zasadniczy (główny) jest to miejsce, dla którego podane są w Tablicach 
pływów informacje o różnicach pływu, czyli poprawki w czasie i w wysokości wód 
wysokich i niskich, w stosunku do wyznaczonego portu dołączonego. 
 
  Port główny (Z) Port dołączony (D) 

   wartość pływu   różnice wartości pływu 
  THW ; hHW ∆THW ; ∆hW 
  TLW ; hLW ∆TLW ; ∆hL 
 
 Wartości pływu w porcie dołączonym oblicza się w następujący sposób: 

  TDW = THW + ∆THW TDL = TLW + ∆ΤLW 

  HDW = hHW + ∆hW HDL = hLW + ∆hL 

 
Zatem, aby otrzymać momenty wystąpienia wartości pływów dla portu dołączonego, 
należy do danych wartości portu głównego dodać poprawki momentów i wysokości 
dla portu dołączonego. 
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Sposób obliczania parametrów pływów w portach dołączonych przedstawiono 
w załączniku 10. 
 Metoda harmoniczna jest metodą najbardziej dokładną, ale wymaga wielu 
obliczeń. Jeżeli obie, wyżej wymienione metody mogą być stosowane dla pływów 
półdobowych, to metoda harmoniczna stosowana jest na akwenach, gdzie występują 
pływy mieszane i dobowe. 
 Główna idea analizy harmonicznej opiera się na założeniu, że zjawisko pływu               
ma charakter zjawiska obserwowanego, potencjał siły pływotwórczej zaś można 
rozłożyć na proste składowe harmoniczne, natomiast bardzo skomplikowaną krzywą 
rzeczywistych wahań poziomów morza – na szereg fal, z których każda posiada 
charakter wahań harmonicznych. 
 Już w 1921 roku A. Doodson rozłożył potencjał sił pływotwórczych na 385 
składowych, z czego 157 dotyczyło pływu półdobowego, natomiast 129 stanowiło 
grupę składowych dobowych, a 99 – grupę składowych długookresowych. 
 Pełna analiza harmoniczna wymaga wieloletnich obserwacji i badań. Dlatego też 
nawet teoretycznie nie jest ona w pełni rozwiązana. W nawigacji, do celów 
praktycznych, uwzględnia się od 8 do 11 elementarnych fal pływu. Powszechnie 
stosowana, uproszczona metoda harmoniczna, opracowana przez Admiralicję 
Brytyjską i wydana w publikacji NP 159, wykorzystuje tylko cztery składowe 
harmoniczne: dwie półdobowe M2 i S2 oraz dobowe K1 i O1. Metoda ta, dla celów 
nawigacji morskiej, daje wystarczająco dokładne wyniki. Prognozowanie tą metodą 
jest ułatwione, gdyż na statkach stosowane są programy komputerowe wydawane przez 
Admiralicję Brytyjską oraz TOTALTIDE Edition 2002. Amerykańskie Biuro Hydro-
graficzne wydało również program „Tides”. 
Schemat obliczeń stosowany w opisanej metodzie przedstawiono w załączniku 11. 
 
 
19.9.1. Podstawy prognozowania pływu metodą Admiralicji 
 

Wahania poziomu wody w danym punkcie, w funkcji czasu, wyrażone w formie 
krzywej pływu, mogą być przedstawione jako sumy wyrazów prostych fal o przebiegu 
cosinusoidalnym. Wysokość poziomu wody h(t) w danym punkcie i faza oscylacji 
krzywej pływu w danym momencie, wynika z działania dwóch odrębnych czynników. 
Pierwszy wynika z układów astronomicznych ciał niebieskich, wywołujących pływy 
w  stosunku do Ziemi. Drugi czynnik związany jest z warunkami lokalnymi,                    
które pozwalają określić tzw. stałe harmoniczne. Czynnik ten dotyczy wyłącznie 
określonej pozycji na Ziemi i określany jest na podstawie długoletnich obserwacji 
zjawisk pływu. 

Zasada metody harmonicznej polega na określeniu, na podstawie obliczeń 
astronomicznych, składowych harmonicznych tzw. pływu teoretycznego, zwanego 
również pływem zrównoważonym, który tworzy się w oparciu o ruch teoretycznych 
ciał niebieskich, jak: Słońca Średniego i Księżyca Średniego. Na podstawie 
składowych harmonicznych oblicza się momenty występowania wód niskich i 
wysokich. 
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Na podstawie analizy krzywej pływu, wyznaczonej metodą eksperymentalną 
w danym porcie, okazało się, że tak uzyskane składowe harmoniczne są zgodne 
z harmonicznymi pływu zrównoważonego, co oznacza, że wystąpienia wód wysokich 
i niskich obserwowanego pływu, są zgodne z okresami pływu zrównoważonego; 
podobnie prędkości kątowe tych składowych są sobie równe w obu typach pływów. 
Określono już kilkaset składowych harmonicznych dla głównych portów – zwanych 
standardowymi oraz dla ponad 10 tysięcy portów dołączonych. Jednak nadal w wielu 
portach dane o pływach są niekompletne i wymagają dalszych obserwacji. 

W liczbie 400 określonych składowych harmonicznych jest około 150 dobowych 
składowych, 120 półdobowych, 100 długookresowych o okresach ponad 14 dni               
oraz 25 krótkookresowych o okresach poniżej 9 godzin (8,6 - 4). 

Zasadnicze określenia dotyczące pływu harmonicznego 
 Niżej podano podstawowe definicje określające przebieg pływu. 
1. Odstęp czasu między momentami bezpośrednio występujących wód wysokich             

lub wód niskich, wyrażony w mierze stopniowej, wynosi 360º. 
2. Odstęp czasu wyrażony w mierze stopniowej, podzielony przez odstęp czasu 

między momentami kolejno występujących dwóch wód wysokich, określa wartość 
prędkości kątowej  (ω),  która wynosi: 

• dla pływu dobowego:  h24
360

1
°

=ω = 15º/godz. 

• dla pływu półdobowego:  h12
360

2
°

=ω = 30º/godz. 

3. Wysokość wody wysokiej w stosunku do średniego poziomu morza, nazywa się 
amplitudą pływu. Amplituda jest równa połowie skoku, czyli: 

2
RH = . 

4. Wysokość pływu, w odniesieniu do średniego poziomu ML, wywołana daną 
składową o amplitudzie H, jest równa: 

  )(cos oa ftHh −=′ ω  (19.13) 
 

WW1

R/2

R

H

NW1

NW2

 t [godz.]
12090600

ωt

hx

ha
(fo)

03

 
Rys. 19.29. Wykres oscylacji pływowej wywołany amplitudą  H  w danym porcie 
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5. Odstęp czasu liczony od północy czasu lokalnego do momentu wystąpienia tam 
wysokiej wody, pomnożony przez prędkość kątową danego pływu, nazywa się fazą 
wody wysokiej. 

6. Opóźnienie w fazie (g), powiększone o kąt dobowy pływu i podzielone przez 
prędkość kątową danej składowej, daje moment wystąpienia wody wysokiej,  
wywołanej daną składową. 

Kąt dobowy pływu liczony jest od południka Greenwich, ponieważ opóźnienie           
w fazie (g) zawiera poprawkę na różnicę czasu między UTC, a czasem w danej 
miejscowości, dla której oblicza się pływ. 

Wartość amplitudy H zmienia się w związku ze zmianą parametrów astrono-
micznych, stąd należy ją pomnożyć przez współczynnik amplitudy F. 

Faza początkowa oscylacji oznaczona jest jako  foi .  Zatem zmiana poziomu wody         
w czasie, pochodząca od składowej i, o amplitudzie  Hi ,  może być określona wzorem: 

  )(cos)( oiiiii ftHFh −⋅∑= ω  (19.14) 

Wysokość średniego poziomu Zo lub Mo wykazuje wahania sezonowe, dlatego 
na każdy miesiąc roku musi być podana poprawka sezonowa („Tablice pływów”). 
Tym samym, wysokość średniego poziomu nad zerem mapy, dla określonej daty, musi 
być poprawiona o poprawkę sezonową SC (Sesonal Correction). W tej sytuacji, 
głębokość wody w danej miejscowości, z uwzględnieniem pływu, wynosi: 

  H = Ho + Zo + hi + SC (19.15) 

gdzie: 
 Ho  –  głębokość na mapie, 
 Zo  –  średni poziom, 
 SC  –  poprawka sezonowa Zo średniego poziomu, 
 hi  –  oscylacja pływowa powierzchni morza w danym punkcie (ze wzoru 19.14). 
 

W celu określenia prognozy pływu, wyrażonej krzywą, należy uwzględnić kilka 
składowych harmonicznych. Dla potrzeb nawigacyjnych, w celu uzyskania krzywej 
pływu z wymaganą dokładnością rzędu m 0,1 m, wykorzystywane są cztery główne 
składowe harmoniczne. W metodzie Admiralicji przyjęto zaokrąglone prędkości 
kątowe tych składowych (tab. 19.8). 
 
 

Tabela 19.8. 

Główne składowe harmoniczne 

Składowe: M2 S2 K1 O1 

Uproszczone prędkości kątowe  [ º / godz. ]       29 30       15       14 

Rzeczywiste prędkości kątowe   [ º/ godz. ]       28,98 30       15,04       13,94 
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Zaokrąglenia te ograniczają również okres prognozy krzywej najwyżej do 2 dób, 
z czego wynika, że dokładność obliczenia momentu wystąpienia danej wysokości 
pływu wynosi około 1/3 godziny. 
Kilka przykładów składowych harmonicznych w wybranych portach świata 
przedstawiono w tabeli 19.9. 
 
 

Tabela 19.9. 

Parametry pływów w wybranych portach świata  [52] 

Średnie amplitudy składowych  [m]  

Lp. 

 

Nazwa portu 
M2 S2 K1 O1 Współczynnik 

F 

1 Europa 
1.  Liverpool 
2.  Bremenhaven 
3.  Murmańsk 
4.  Esbjerg 

 
3,1 
1,55 
1,18 
0,67 

 
0,97 
0,38 
0,34 
0,16 

 
0,11 
0,07 
0,13 
0,05 

 
0,11 
0,10 
0,02 
0,08 

 
  0,05 
  0,09 
  0,10 
  0,16 

2 Ocean Atlantycki 
5.  Lizbona 
6.  Reykjavik 
7.  Rio de Janeiro 
8.  Galvestone 

 
1,20 
1,31 
0,32 
0,09 

 
0,41 
0,51 
0,17 
0,03 

 
0,07 
0,14 
0,07 
0,13 

 
0,07 
0,04 
0,13 
0,12 

 
  0,09 
  0,10 
  0,77 
  2,08 

3 Ocean Indyjski, Pacyfik 
9.  Panama 

10.  Kalkuta 
11.  Port Darvin 
12.  San Francisco 
13.  Manila 
14.  Bangkok 
15. Hon-Dan 

 
1,83 
1,57 
2,01 
0,55 
0,20 
0,55 
0,04 

 
0,49 
0,68 
1,04 
0,12 
0,07 
0,28 
0,03 

 
0,12 
0,15 
0,58 
0,37 
0,30 
0,67 
0,12 

 
0,03 
0,07 
0,33 
0,21 
0,28 
0,45 
0,70 

 
  0,07 
  0,10 
  0,30 
  0,87 
  2,15 
  1,37 
19,20 

 
Sposób określania krzywej pływu metodą harmoniczną przedstawiono w załącz-
niku 11. 
 
 
 
19.9.2. Uproszczona metoda określania prognozy 
pływu półdobowego 

 
 Zakładając, że pływ półdobowy ma przebieg cosinusoidalny, można określić 
zmianę wysokości wody w czasie, w stosunku do momentu wystąpienia wody 
wysokiej HW i jej wysokości hHW . Na rysunku 19.30 pokazano zmianę wysokości 
wody po czasie tx od momentu wystąpienia wysokiej wody. 
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Rys. 19.30. Przebieg krzywej pływu półdobowego 

 
Po czasie tx od wystąpienia wysokiej wody, poziom pływu zmniejszy się o war-

tość  hx ,  stąd aktualny stan pływu  ha  wyniesie:  hHW – hx . 
Z trójkąta OLW (rys. 19.30) można obliczyć bok x . Wartość x wyznacza się 

z zależności: 

  xhR
x =−2  (19.16) 

Ponieważ xtR
x cos

2

=  (19.17) 

to  xt
Rx cos2=  (19.18) 

Po podstawieniu równania (19.18) do (19.16), otrzymujemy: 

  xx tRhR cos22 ⋅=−  (19.19) 

Poprawka  hx  jest równa: 

  xx tRRh cos22 ⋅−=  (19.20) 

  )cos1(2 xx tRh −⋅=  (19.21) 

  xx tRh 2sin⋅=  (19.22) 

Aktualna wysokość pływu wynosi więc: 

  ha = hHW – hx (19.23) 
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stąd 

  ha = hHW – R (sin2
 tx ) (19.24) 

 
 
Przykład: 

Obliczyć wysokość pływu w odstępach co godzinę dla skoku 2,0 m, gdy:  hHW
 = 2,2 m,  hLW = 0,2 m. 

Dane należy podstawić do wzoru: 

ha = hHW – R · sin2t 

Ze wzoru wynika, że dla: 
 t1 = 1h (15º): ha1 = 2,2 – 2 · 0,066 = 2,2 – 0,13 = 2,07 
 t2 = 2h (30º): ha2 = 2,2 – 2 · 0,25 = 2,2 – 0,5 = 1,7 
 t3 = 3h (45º): ha3 = 2,2 – 2 · 0,5 = 2,2 – 1,0 = 1,05 
 t4 = 4h (60º): ha4 = 2,2 – 2 ·.0,75 = 2,2 – 1,5 = 0,7 
 t5 = 5h (75º): ha5  = 2,2 – 2 · 0,93 = 2,2 – 1,86 = 0,34 
 t6 = 6h (90º): ha6 = 2,2 – 2 · 1 = 2,2  – 2,0 = 0,2 

Wartości poprawek dla czasu  t  można określić zarówno przed momentem wody wysokiej, jak i po. 
 
 
19.9.3. Uproszczona metoda obliczania wysokości 
pływu półdobowego 
 
 Wysokość pływu półdobowego oblicza się metodą aproksymacji wysokości 
pływu na dowolny moment  tx . 
 Obliczanie wysokości pływu może być realizowane metodą analityczną, korzys-
tając z zależności: 

  h(tx) = hLW + C (19.25) 

 Wzór ten może być stosowany przy założeniu, że pływ ma charakter cosinuso-
idalny. Zatem dalszy proces obliczeń jest następujący: 
Wartość  C  oblicza się wzorem: 

  C = F (hHW – hLW ) (19.26) 

gdzie: 
 hLW – wysokość wody niskiej, 
 hHW – wysokość wody wysokiej, przy czym: 

  hHW – hLW = skok = R 

Współczynnik  F  przedstawia się następująco: 

  2

180)~(
)~(cos1 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ °⋅−

= LWHW

LWx
tt

tt

F  (19.27) 
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Ostatecznie: 

  
[ ]

2
)]~(/)~(180[cos1 LWHWLWx

LWtx

ttttR
hh

⋅°−⋅
+=  (19.28) 

gdzie: 
 tx – wymagany moment wysokości pływu, 
 tLH – moment wystąpienia niskiej wody, 

tHW – moment wystąpienia wysokiej wody, 
tHW ~ tLH – oznacza odejmowanie mniejszej wartości od większej, 
h(tx) – wysokość na wymagany moment pływu. 

 

t [godz.]

W

hHW

tx

t LW1

h (t)

h [m]

t xt HW

h LW1

h LW2h (tx)

 
Rys. 19.31. Przebieg krzywej pływu 

 
 
Przykład: 

Obliczyć wysokość pływu na dzień 5.07,  godz. 13.00 LT. 

Dane:  tx = 13h00, hLW = –1,4 m,  tLW = 08h49m
 , 

   hHW =  5,5 m,  tHW = 15h37m
 . 

Rozwiązanie: 

              =

°⋅−

+−=
⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

180
6,92
4,3

cos1

6,91,4)(
xt )(

h  

               [ ]
m3,34,72)1,4)(

2
1,376,91,4)(

2
0,377)(1

6,91,4)( =+−=
⋅+−

=
−−

+−=  

 Wzory (19.25), (19.26), (19.27) pozwalają na użycie kalkulatora programo-
walnego do obliczeń wysokości. Należy jednak pamiętać, że wyniki uzyskiwane 
za pomocą tych wzorów mogą być przybliżone. 

h(tx) 
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19.10. Prądy pływowe 
 
 

Poziomy ruch mas wody, wywołany siłami grawitacji ciał niebieskich (Księżyc              
i Słońce) określa się mianem prądów pływowych. Prąd pływowy jest to okresowy, 
poziomy ruch mas wody, związany z przypływem i odpływem, spowodowany siłami 
grawitacji, a raczej ich składowych poziomych na powierzchni wody. Z kolei prądy 
niepływowe są to prądy, które nie są wywołane pływami. Zwykle, w ogólnej 
cyrkulacji systemu wodnego na oceanach lub morzach, wyróżniamy prądy: stałe, 
okresowe, kompensacyjne oraz prądy powstałe w wyniku zmiennych warunków 
meteorologicznych. 

Model prądów pływowych na powierzchni Ziemi, przy zerowej deklinacji 
Księżyca, jest następujący: 
1. Kierunki prądów pływowych są zgodne z przypływami i odpływami, w cyklu 

półdobowym księżycowym, w kierunkach wschód, zachód. 
2. Na większych szerokościach geograficznych skoki pływów są mniejsze, jak 

również listki utworzone przez obwiednie wektorów sił prądotwórczych zwężają 
się w kierunkach południowym na półkuli północnej, i odwrotnie – ku północy 
na szerokościach południowych (rys. 19.32). 

 
 
 

   
 
 

   
 

Rys.  19.32.  Układ wektorów siły prądotwórczej dla odpowiednich momentów: a)  dla szerokości              
obserwatora  00º,  b)  dla szerokości obserwatora  30º N  [52] 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

 ϕ = 00º 

 ϕ = 30º N 
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Prądy pływowe mają również charakter prądów rotacyjnych, co oznacza, 
że w ciągu okresu pływu zmieniają kierunki geograficzne. Źródłem tego typu rotacji 
jest siła odchylająca, wywołana wirowym ruchem Ziemi, chociaż często modyfi-
kowana warunkami lokalnymi. Na pół-
kuli północnej zmiana kierunku prądu 
jest zgodna z ruchem wskazówek zegara, 
a na południowej odwrotnie. Prędkość 
prądu zależy od cyklu pływu; pojawiają 
się dwie maksymalne wartości o kierun-
kach przeciwnych oraz dwa minima, 
mniej więcej w połowie między maksy-
malnymi wartościami (rys. 19.33). 
Wykres pokazany na rysunku 19.33 
określany jest pojęciem „elipsa prądów” 
lub „róża prądów”. 

Często w wąskich przejściach kie-
runki prądów układają się wzdłuż osi 
kanału lub wąskiego przejścia, zmie-
niając kierunki na przeciwne w określo-
nych momentach. Prądy o kierunkach 
nawracających, zwane często siłą przypływu  lub odpływu, są najsilniejsze w połowie 
czasu między kolejnymi falami stojącymi (slack water). 
Diagram ułatwiający znalezienie parametrów prądów pokazano na rysunku 19.34. 
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3            6            9           12          15          18         21
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Rys. 19.34. Diagram do określania parametrów prądów rewersyjnych w wąskich cieśninach lub kanałach 

 
W głębokich, wąskich przejściach pojawiają się prądy pływowe zwane 

hydraulicznymi, gdyż parametry ich mają większe wartości, np. prędkość, która 
szybciej wzrasta zaraz po przesileniu wody stojącej. 

W wąskich kanałach występują prądy wchodzące lub wychodzące, które szybciej 
osiągają prędkości maksymalne i dłużej je utrzymują niż inne prądy pływowe. 
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H–1
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woda

H+1
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Rys. 19.33. Typowy prąd pływowy rotacyjny o para-
metrach wyrażonych wektorowo 
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19.11. Rodzaje prądów pływowych i ich związki 
ze skokami pływu 
 
 

Podobnie jak okresy pływów, prądy pływowe mogą być półdobowe, dobowe lub 
mieszane. 

Fazy Księżyca mają znaczący wpływ na prędkości prądów pływowych. W czasie 
syzygii, prędkości prądów są zawsze większe od prędkości w okresie kwadratury. 
Kierunki prądu pływowego nie zmieniają się równomiernie w czasie. 

W wielu miejscach, gdzie pływ i prąd pływowy są półdobowe, zachodzą 
określone, uregulowane relacje między czasem wystąpienia niskiej i wysokiej wody 
oraz czasem wystąpienia prądów pływowych. W rejonach, gdzie występują pływy 
dobowe, prądy pływowe mają inny charakter, a związki miedzy nimi nie są stałe 
i  trudno jest prognozować czasy wystąpienia parametrów tych prądów. Nie wszędzie 
więc można określić związki między prędkościami prądów pływowych a skokiem 
pływów. 
 

Tabela 19.10. 

Maksymalne prędkości prądów  w wybranych punktach na świecie 

Lp. Miejsce Prędkość  [w] 

1. Wody europejskie 
1. Szkocja cieśnina  (Pentland Firth) 
2. Ujście Łaby  (Cuxhaven) 
3. M. Irlandzkie  (Solway Firth) 
4. Kanał angielski  (Alderney Island) 
5. Francja  (St. Malo Bay) 
6. Norwegia  (Saltfiord) 
7. Norwegia  (Lofoty) 

 
8 – 9 
2 – 5 
4 – 5 
5 – 6 

9 
 do 16 
 do 7 

2. Wody azjatyckie 
1. Nowa Gwinea  (Torres Strait) 
2. Filipiny  (San Bernardino) 
3. Japonia  (Japan Coast) 
4. Korea  (Korean Str) 

 
 do 7 
 do 8 
 do 10 
 do 8 

3. Wody Północnego Pacyfiku (USA i Kanada) 
1. Aleuty  (Island) 
2. Alaska  (Chatham Str.) 
3. Kanada  (Seymur Str.). 
4. Kanada – USA  (Georgia Str.) 

 
10 – 12 
10 – 11 
 do 14 
 do 11 

4. Północny Atlantyk (USA i Kanada) 
1. Kanada  (Funda Str.) 
2. New York  (Long Island) 
3. USA  (Chespeake Bay) 

 
6 – 7 

 do 5 
 do 5 

5. Południowa Ameryka – Atlantyk 
1. Argentyna  (San Jose Bay) 
2. Patagonia  (Bahia Granda) 
3. Ziemia Ognista  (La aire Bay) 
4. Falklandy 
5. Argentyna  (Magellan Str.). 

 
8 
6 
6 

 do 10 
8 – 10 
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Różnice w prędkościach prądów pływowych w różnych miejscach nie świadczą             
o braku jakichkolwiek związków między prędkością prądu a wartością skoku w danym 
akwenie. Są rejony, gdzie prądy pływowe są słabe, a skoki duże (np. w Zatoce Maine), 
lub odwrotnie, prądy pływowe są silne, a skoki pływu małe (Mielizna Nantucket).      
Są też miejscowości, w których prędkości pływów zmieniają się w ciągu miesiąca       
w tej samej proporcji, co wartości skoków pływów. 
 Ogólnie można określić związek między prędkościami prądów pływowych          
w czasie pełni i nowia w stosunku do kwadratury w następujący sposób: 

 Vsyz = 2Vkw   [w] (19.29) 

Pośrednie prędkości prądów: 

 Vpoś = 3/4 Vsyz = 3/2 Vkw    [w] (19.30) 

lub 

 Vsyz = 4/3 Vpoś = 2 Vkw    [w] (19.31) 

gdzie: 
 Vsyz – prędkość prądu pływowego w czasie syzygii, 
 Vpoś – prędkość prądu pływowego pośredniego, 
 Vkw – prędkość prądu pływowego w czasie kwadratury. 
 
 
 
19.12. Źródła informacji o prądach pływowych 
 
 

Dla nawigacji morskiej znajomość parametrów prądów pływowych ma pod-
stawowe znaczenie, zwłaszcza w rejonach ograniczonych, aby możliwe było 
wcześniejsze zaplanowanie manewrów. Jak wynika z omówionych już właściwości 
prądów, dane o ich parametrach mogą znacznie odbiegać od wartości rzeczywistych, 
o czym należy pamiętać przy ich wyborze z różnych źródeł. 

Obecnie można znaleźć wiele pomocy nawigacyjnych, w których zawarte są 
informacje o prądach pływowych. Należą do nich: 
1) informacje na mapach morskich oraz 
2) dane w „Atlasach prądów pływowych”. 

 Na mapach nawigacyjnych znajdują się tabelki, w których podane są momenty: 
przed i po wysokiej wodzie oraz wysokiej i niskiej wody w danym porcie odniesienia. 
Dla tych momentów, w obszarach od       do      , podane są kierunki i prędkości 
prądów dla pływu syzygijnego i kwadraturowego. 

NA
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A
50°55′⋅6 N

1°06′⋅2 E

 
  Rys. 19.35. Wycinek mapy z danymi o prądach pływowych w pozycji 
 
 Metoda prognozowania zjawisk prądów pływowych dla pozycji na otwartych 
obszarach morskich nosi nazwę metody jednakowych wartości pływowych.               
W atlasach podane są parametry prądów pływowych w kablach na godzinę. Na rysunku 
19.36  pokazano  wycinek   z   „Atlasu  prądów”  dla  Cieśniny  Dover  (NP 233 B.A.). 
 

 
Rys. 19.36. Wyciąg z „Atlasu prądów pływowych” dla Kanału Angielskiego 

A  
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Na wycinku tym określono prędkości prądu metodą ekstrapolacji dla 3 godzin 
po wysokiej wodzie w Dover. Na pozycji zliczonej ϕz = 51º10′ N, λz = 001º40′ E, 
a prędkości wynoszą odpowiednio 12 kabli na godzinę dla pływu kwadraturowego 
oraz 22 kable na godzinę dla syzygijnego  (VK = 1,2 w,  VS = 2,2 w). 
Atlasy prądów pływowych opracowano nie tylko dla Wysp Brytyjskich (11 atlasów) 
ale i dla innych rejonów świata. 

Prędkość prądu pływowego zwiększa się w ciągu dwóch tygodni, a następnie 
zmniejsza w okresie miesiąca księżycowego, często proporcjonalnie do zmian skoków 
pływu. Tak więc silniejsze są prądy w czasie pełni i nowiu Księżyca, słabsze               
w czasie kwadratury. Silniejsze prądy pływowe można zaobserwować w okresie, gdy 
Księżyc znajduje się w perygeum lub, gdy deklinacja Księżyca wynosi zero stopni 
(tzw. prądy pływowe równikowe). W celu zobrazowania powyższego zjawiska,                    
w tabeli 19.11 zestawiono parametry prądów pływowych dla Kanału Angielskiego,                  
na pozycji  ϕz = = 51º10′ N,  λz = 001º40′ E  (środek nurtu kanału). 
 
 

Tabela 19.11. 

Przebieg prądów pływowych w Kanale Angielskim w stałej pozycji 

Momenty przed wysoką wodą w Dover Momenty po wysokiej wodzie w Dover 

Godzina VKW Vsyz Kierunek Godzina VKW Vsyz Kierunek 

6 B 
5 B 
4 B 
3 B 
2 B 
1 B 

H.W. 

0,6 
1,3 
1,8 
1,7 
0,9 
0,2 
1,1 

1,0 
2,4 
3,2 
3,0 
1,7 
0,4 
1,9 

SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
NE 

 
1 A 
2 A 
3 A 
4 A 
5 A 
6 A 

 
1,5 
1,5 
1,2 
0,6 
– 

0,4 

 
2,7 
2,8 
2,2 
1,1 
– 

0,7 

 
NE 
NE 
NE 
NE 

NE/SW 
SW 

 
 
 
 

6 5 4 3 2 1

SL 1A 2A 3A 4A 5A

6A

prędkość
[w]

kierunki NE

0

1

2

1

2 kierunki SW
 

Rys. 19.37. Wykres prądów pływowych w czasie syzygii w Cieśninie Dover dla stałej pozycji 
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19.13. Prognozy prądów według Admiralty Tide Tables  (ATT) 
 
 
 W tablicach Tidal Stream Prediction, Tom 3 – części Ia ATT, można znaleźć 
informacje dotyczące maksymalnych wartości prądów oraz momentów pojawiania się 
prądu, łącznie z momentami wód stojących oraz, gdy prąd zmienia kierunek. 
Ponadto przedstawione są w nich diagramy opisujące rodzaje prądów pływowych:         
typ A, typ B1 i B2, typ C3 i C4 oraz D  (rys. 19.38). 
 

 
Rys. 19.38. Rodzaje prądów pływowych 
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Typ  A – prąd o charakterze półdobowym, w którym są dwa maksyma w jednym 
kierunku i dwa o kierunku przeciwnym oraz cztery zmiany kierunku 
(wody stojące). 

Typ  B – mieszanina prądów typu półdobowego i dobowego; 
  B1 – nadal znajdują się 2 maksyma w obu kierunkach, przy czym w jednym, 

maksymalnym punkcie, wartość prądu wynosi 0, 
  B2 – przewaga prądu typu dobowego; w efekcie występują 3 maksyma,                

bez zmiany kierunku prądu. 
Typ  C – przewaga typu prądu dobowego; 
  C3 – jedno maksimum w każdym kierunku i 2 razy zmiana kierunku (wody 

stojące), 
  C4 – jeden prąd, który może być tak słaby, że trudno go ustalić. 
Typ  D – jeżeli nie ma informacji prognostycznych, to prąd ten nie działał                 

pod wpływem dodatkowego prądu stałego, jeżeli tak, to należy brać go 
pod uwagę (jak pokazuje diagram D). 

 Sposób wyznaczania parametrów prądu pływowego przedstawiono w podanym 
niżej przykładzie. 
 
 
Przykład: 
Wyznaczyć parametry prądu pływowego dla Cieśniny Malacca, na podstawie danych zawartych 
w tablicach ATT (s. 203, poz. 429, rok 2000).Pozycja geograficzna: 
  Lat. 001º 14′ N;  Long. 103º 19′ E. 
 
Rozwiązanie: 
Znalezione w ATT parametry: 
• kierunki prądów pływowych: 
 (+) positive 300º,  (–) negative 120º, 
• czasy wystąpienia i wartości: 

 SLACK MAXIMUM 
 Time Time Rate 
 0056 0409   0,8 
 0734 1007 - 0,5 
 1240 1607   0,8 
 1922 2225 - 0,7 

 
19.13.1. Prognozowanie prądów pływowych 
metodą stałych harmonicznych 

 Do obliczania prądów pływowych uproszczoną metodą harmoniczną służą             
stałe harmoniczne, znajdujące się w tomie 3-IIIa ATT. Metoda ta może być 
wykorzystywana do prognozowania prądów pływowych. Metoda prognoz jest taka 
sama, jak przy obliczaniu pływów. Zachodzi również analogia zastosowania danych: 
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Dane: Pływy  Prądy pływowe 

Mean Level  (Zo) Current (węzły), czyli prąd stały 
Height (H) Rates (węzły), czyli prędkość prądu pływowego 

 Meters Knots (węzły) 
 

W katalogu umieszczonym w ATT, w części IIIa, dotyczącej prądów pływowych, 
podane są tylko 3 pierwsze cyfry, np. Singapore: pływy – 4718 (w części III), 
zaś prądy – 471 (w części IIIa). 

Zmiany kierunków prądu dotyczą na ogół dwóch kierunków: N lub S, ozna-
czanych także jako (+) lub (–). Zdarza się jednak, że są one podawane bezpośrednio, 
na przykład 065º - 245º. Zachodzą również sytuacje, kiedy zmiany prądów występują 
pod kątem 90º z kierunku N na E, a także kierunki wypadkowe między N i E 
w  określonym momencie. Prądy mogą zmieniać wartości i kierunki na małym 
obszarze, w przeciwieństwie do działania pływu na dużym obszarze. Dlatego też 
należy zwracać uwagę na pozycję prognoz podaną w ATT. 
 
 

19.13.2. Prognozowanie wartości prądu pływowego 
metodą analityczną 
 
 Podobnie jak wysokość pływu, można obliczyć wartość prądu pływowego 
przy  założeniu, że krzywa zmian wartości prądu ma charakter zmian krzywej 
cosinusoidalnej. Wzór na chwilową prędkość prądu ma postać: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣
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sm
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tt
VV  (19.32) 

gdzie: 
 Vpx –  prędkość prądu na wymagany moment [w], 
 Vm –  maksymalna prędkość prądu [w], 
 tx –  wymagany moment, 
 ts –  moment wody stojącej, 
 tm –  moment wystąpienia maksymalnej wartości prądu. 
 
Przykład: 

Obliczyć wartość prądu  Vpx  na moment  tx = 1 500 LT.  Maksymalny prąd  Vm = 2,5 w  (występuje 
o godz. 16h09m),  a moment wody stojącej  ts = 13h17m. 
 
Rozwiązanie: 

  Vpx = 2,5 . cos ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

°⋅
−°

90
2,85

1,790
 

  Vpx = 2,5 . cos 36º = 2,02 w 
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19.14. Wydawnictwa dotyczące pływów  
 
 

Informacje o pływach i prądach pływowych zamieszczone są w publikacjach 
Admiralicji Brytyjskiej: 
1. Tablica pływów NP 201-204: 
 Tom I – Pływy na wodach Wielkiej Brytanii i Islandii (w tym porty europejskie             

w Kanale Angielskim); 
 Tom 2 – Europa, Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki; 
 Tom 3 – Ocean Indyjski, Morze Południowo Chińskie; 
 Tom 4 – Ocean Spokojny – Pacyfik. 
2. Atlasy prądów pływowych: 
 NP 209, 217-222, 233, 249-253, 256, 257, 264, 265, 337. 
 Atlasy obejmują obszary: wybrzeża Wielkiej Brytanii i Irlandii, łącznie z Kanałem 

Angielskim, wybrzeże Francji i wysp w Kanale Angielskim, Hong Kong, Orkady 
i Szetlandy, Morze Północne. 

3. Mapy i atlasy: 
 NP 214, 215 – linie jednakowych wartości pływu (Co-tidal Atlases) Zatoki 

Perskiej, południowo-wschodniej Azji. 
 Mapy: 5057-5059, 5084 – dotyczą linii jednakowych wartości pływów i jedno-

razowych wartości skoków dla obszarów: Dungeness to Hook van Holland, Wysp 
Brytyjskich i okolicznych wód, południowej części Morza Północnego, Cieśniny 
Malacca. 

4. Inne publikacje: 
 NP 120 – Poradnik dotyczący pływów; 
 NP 158 – Kalkulator prądów (TIDECALC) (158 A – dyskietka); 
 NP 160 – Stałe harmoniczne (wody europejskie); 
 NP 164 – Dover (czasy występowania WW i średnie skoki (wydawnictwo 

coroczne). 
5. Podręczniki: 
 122 (1) – Metoda harmoniczna (wyd. B.A.); 
 122 (2) – Dane obserwacyjne dla hydrografii (1975); 
 122 (3) – Metoda harmoniczna. Analizy krótkoterminowych obserwacji pływu 

(1986). 
 
Zestaw angielskich określeń parametrów pływów zawarto w załączniku 15. 
 
 



  

 

20.  PODSTAWY  PLANOWANIA 
NAWIGACJI  MORSKIEJ 

 
 
 
 
 
 
20.1. Struktura budowy planu podróży 
 
 
 Zgodnie z konwencjami SOLAS i STCW, kapitan każdej jednostki eksploatowanej 
w żegludze międzynarodowej, przed wyjściem z portu w morze musi posiadać 
kompletny plan podróży. Obowiązkiem kapitana jest przedstawienie całego planu, 
w czytelnej formie, oficerowi portowej służby kontrolnej. Niżej przedstawiono ogólne 
podstawy metodyczne tworzenia planu podróży, w którym główny nacisk położono 
na tworzenie planu nawigacji. 
 
Definicja planowania podróży morskiej 

Planowanie podróży statku morskiego jest to ciągły proces, w którym realizowany 
jest kontrolowany cel eksploatacji jednostki, zgodnie z jej przeznaczeniem. W procesie 
tym przedstawiany jest optymalny, szczegółowy plan nawigacji, spełniający założenia 
instrukcji operatora, przy uwzględnieniu wszystkich, dostępnych, aktualnych informacji, 
mających na względzie aspekty bezpieczeństwa żeglugi oraz efektywność podróży. 
 
Cel i struktura wykonania planu podróży statku 

 Celem planowania podróży jest: 
• zapobieganie ogólnym zagrożeniom statku oraz powstawaniu nieprzewidzianych, 

niebezpiecznych sytuacji na trasie rejsu; 
• optymalizacja realizacji planu podróży, przy określonych kryteriach i ograni-

czeniach; 
• szczegółowy podział na cykle, ułatwiające procesy planowania i realizacji; 
• uzyskanie możliwości rejestracji danych z podróży, w celu analizy porównawczej 

planu z wynikami. 
 Realizacja planu odbywa się etapowo. Struktura podziału realizacji planu 
obejmuje: 
• sformułowanie problemu (cel podróży, rozkład i sposób realizacji); 
• analizę problemu (zbiór informacji, selekcja materiałów); 
• poszukiwanie różnych możliwości rozwiązania (wariantów rozwiązań dla różnych 

zakłóceń zewnętrznych itp.); 
• decyzję dotyczącą sposobu realizacji planu (metoda opracowania wybranej trasy). 
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20.2. Proces planowania podróży 
 
 

W każdej sytuacji działań na morzu należy przygotować koncepcję planowania: 
opracować procedury oraz metody realizacji i wykonania planu. 

Podstawy metodyki planowania podróży wymagają, aby były spełnione następu-
jące warunki: 
1. Przyjęte metody pracy muszą być akceptowane i wykonywane przez wszystkich 

użytkowników (oficerów wachtowych) jako system, który jest użyteczny i spraw-
dza się w pracy na mostku, na wachtach, w każdych warunkach i fazach żeglugi. 

2. Zastosowane metody planowania muszą być łatwe i niezawodne w użyciu 
(w  czasie realizacji planu), niezależnie od tego, czy obok mapy papierowej 
wykorzystywany jest ECDIS czy nie. 

3. System planowania musi być oparty na powszechnie stosowanych metodach 
prowadzenia nawigacji na mapach morskich. 

4. Metody muszą dokładnie opisywać planowaną podróż aby, w razie potrzeby, 
można było w całości odtworzyć realizowaną podróż. 

5. Dokumentacja planu podróży powinna być zachowana do analizy odbytej podróży. 

Podstawą rozpoczęcia planowania podróży statku morskiego jest proces doboru, 
gromadzenia i analizy informacji w szerokim zakresie. Informacje są rozmieszczone          
w różnych źródłach i wyrażone w różnej formie, głównie w publikacjach 
nawigacyjnych – w formie graficznej oraz w zapisach informatycznych – dyski, 
dyskietki, kasety video itp. 

Na rysunku 20.1 zawarto zestaw informacji potrzebnych do procesu planowania 
nawigacji. Właściwie przeprowadzony proces planowania podróży prowadzi wprost 
do poprawnego rozwiązania. Głównym zadaniem nawigatora w tym procesie jest 
poprawne zidentyfikowanie informacji, z których należy wybrać najważniejsze 
aspekty, rozwijane w czasie tworzenia planu i wykorzystywane w czasie jego 
realizacji. 

Przed przystąpieniem do procesu planowania podróży, należy opracować 
wstępny konspekt, tzw. zwięzły plan wstępny, czyli schemat, który następnie jest 
stopniowo rozwijany i poprawiany; proces planowania podróży jest więc procesem 
ciągłym. 

Budowa takiego planu obejmuje: 
etap 1 – sporządzenie planu strategicznego dotyczącego wyboru całej trasy podróży               

od  A  do  B  (plan podróży); 
etap 2 – opracowanie planu nawigacji na wybranej trasie (odpowiednie fazy żeglugi); 
etap 3 – dokonanie podziału na odcinki czasowe 4–6-godzinne (wachty morskie). 

 Należy zaznaczyć, że każdy etap musi być poddany analizie i syntezie,                     
na podstawie których podejmuje się decyzje oraz ukierunkowuje pod kątem 
szczegółowego rozpracowania następnego etapu. 
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Ocena ilościowa i jakościowa realizacji podróży (raporty)

Rejestracja danych

Realizacja podróży (monitoring)

Proces wykonania planu (forma)

kryteria
Analiza informacji

ograniczenia

Zbiór informacji

Rodzaj źródła i forma zbierania informacji

Procedury planowania podróży

Urządzenia, algorytmy, programy, forma opracowania

Rodzaje interfejsu (człowiek / maszyna)

Czynnik ludzki (obsada)

Liczba załogi, kwalifikacje, doświadczenie,
motywacje do pracy

t [czas]

Informacje klimatyczne

Warunki fizyczno-geograficzne
Infrastruktura nawigacyjna

Warunki zakłóceń zewnętrznych

Stan techniczny jednostki

Cechy manewrowe statku

Wyposażenie nawigacyjne

Rodzaj i stan ładunku

Stan i rodzaj systemów łączności
Dane dot. wyboru trasy
(KD, Vd , pozycje WP)
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Rys. 20.1. Struktura informacji w procesie planowania nawigacji 



SYSTEM  NAWIGACJI

1.1
NAWIGACJA

  - rozkład mostka
  - wyposażenie
  - światła, sygnały, znaki

System sterowy
  - rodzaj steru
  - główny napęd maszynki sterowej
  - systemy:
      - przekaźnikowy i sterowania
      - elektryczny
      - hydrauliczny
  - sternik automatyczny
  - stery strumieniowe

1.2
SYSTEM  KADŁUBOWY

  - wodoszczelność
  - stopień niezatapialności
  - podział grodziowy
  - zakres stateczności
  - stateczność awaryjna
  - momenty gnące
  - siły tnące
  - linie ładunkowe
  - zdolności manewrowe
  - wymiary: L, B, H, T, δ
  - właściwości hydrodynamiczne

SYSTEM  NAPĘDOWY

2.1
SILNIK  GŁÓWNY

  - rodzaj silnika
  - system smarowania
  - system chłodzenia
  - system pomp
  - kotły
  - wymienniki ciepła
  - kompresory powietrza
  - filtry
  - separatory
  - śruba, wał i łożyska uszczelniające
  - automatyka sterowania i alarmy

 2.2
SYSTEMY  POMOCNICZE

  - rozkład zbiorników paliwa
  - zbiorniki oliwy (smary)
  - zbiorniki wody pitnej
  - systemy gromadzenia i utylizacji
    śmieci
  - oczyszczanie ścieków
  - spalarnia

1.3
SYSTEM  CUMOWNICZY

  - winda kotwiczna
  - hamulce łańcuchów
  - windy, kabestany
  - liny i stalówki cumownicze
  - kluzy, rolki
  - liny holownicze
  - wyposażenie specjalne
  - system naciągu cum

1 2

2.3
SYSTEM  OCHRONY ŚRODOWISKA

  - system drenażowy
  - pomiar zaoliwienia wody
  - separatory
  - zbiorniki osadowe
  - zbiorniki resztkowe
  - systemy czyszczenia zbiorników
    (ropa)
  - wyposażenie pomocnicze

2.4
SYSTEM  ELEKTRYCZNY

  - zasilanie awaryjne urządzeń

  - główne generatory
  - generatory awaryjne
  - akumulatory (baterie)
  - systemy zasilania elektrycznego
  - specjalne wyposażenie elektryczne

    nawigacyjnych i komputerów

ROZKŁAD  MASY  ŁADUNKU
3.2

SYSTEMY  BEZPIECZEŃSTWA
4

INNE
5

System ochrony pożarowej
System ratunkowy

System służby medycznej (ochrony zdrowia)
System łączności

Stan załogi

System hotelowy (mieszkalny, socjalny)

                                                       3.1

  - urządzenia przeładunkowe
  - otwory w kadłubie (rampy lub klapy)
  - zbiorniki do płynów lub pojemniki
    do gazów
  - luki, ładownie
  - ładownie samotrymujące
  - zbiorniki ładunkowe
  - systemy wentylacyjne
  - systemy chłodzenia
  - ładunki pokładowe
  - ładunki ciężkie
  - kontenery, ładunki toczne
  - ładunki żywca

SYSTEM  ŁADUNKOWY 3

 

Rys. 20.2. Zestaw informacji do planowania nawigacji 



 
 
 
 
 
 
 

S Y S T E M   B E Z P I E C Z E Ń S T W A 4

                                          4.1
OCHRONA  P. POŻAROWA

  - pompy pianowe
  - zapasowe, awaryjne pompy
    przenośne
  - stanowiska obrony
    p.pożarowej
  - wyposażenie stałe
  - wyposażenie przenośne
    (podręczne)
  - systemy wytwarzania piany
  - systemy zraszania
  - systemy gaszenia C02
  - ubrania ochronne
  - wykrywacze pożaru (dymu)

                                                 4.2
SYSTEMY

ŁĄCZNOŚCI  ZEWNĘTRZNEJ

  - główny nadajnik/odbiornik
  - nadajniki/odbiorniki łodziowe
  - pławy EPIRB
  - radiotelefon
  - UKF
  - GMDSS

ŁĄCZNOŚĆ  WEWNĘTRZNA

  - system odbiorników łączności
    wewnętrznej
  - magnetofony
  - telefony
  - UKF - przenośne

4.3
SYSTEM  RATUNKOWY

  - osobiste wyposażenie
    w środki ratunkowe
  - tratwy ratunkowe
  - łodzie ratunkowe
  - motorówki ratunkowe
  - sygnalizacja (świetlna)

4.4
SYSTEM  MEDYCZNY

(ochrona zdrowia)

  - szpital
  - apteka (pomieszczenie)
  - aparat do sztucznego
    oddychania
  - pokój do udzielania
    pierwszej pomocy

 
 
 
 
 

Rys. 20.2a. Zbiór informacji dotyczących bezpieczeństwa statku 
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ZBIÓR  INFORMACJI

(źródła dotyczące planowania nawigacji)

morskie pomoce nawigacyjne
(publikacje książkowe i mapy)

WYKREŚLANIE  TRASY  REJSU:  KD, d, (WP)
Zmiany kursu (ROT), Vs , Z, marginesy
bezpieczeństwa, obszary zabronione

* Realizacja planu na mapach papierowych

ECDIS, (domena statku), WPn, KD, d, (ROT),
Radar, DGPS, GPS, (WGS-84)

** Wykonanie planu na mapach elektronicznych

Brulion
do planowania
(Note Book)

STREFY  ROZGRANICZENIA
RUCHU

Trasy głębokowodne
ŻEGLUGA

PRZYBRZEŻNA

ŻEGLUGA  PILOTOWA
(Plan wstępny)

uzgodnienia z pilotem

STREFY
ZGŁASZANIA

POZYCJI

materiały do planowania nawigacji w obszarach VTS

Informacje
do

PLANU
NAWIGACJI

OCEANICZNEJ

Podejście
do nabrzeża w porcie

(na kotwicę)

Wymiana informacji
LĄD – STATEK
STATEK – LĄD

WYMIANA
INFORMACJI
KAPITAN –

PILOT

1. Faza żeglugi w rejonach ograniczonych
2. Faza żeglugi

przybrzeżnej 3. Faza żeglugi oceanicznej

Plan
cumowania / odcumowania

 
 

Rys. 20.3. Schemat opisujący fazy żeglugi oraz zestaw informacji do planowania nawigacji i kolejność 
ich opracowania 
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 Schemat opisujący fazy żeglugi oraz zestaw informacji i kolejność ich opra-
cowania do realizacji planu nawigacji przedstawiono na rysunku 20.4. 
 

Port A Port A1 Port A2 Port An-2 Port An-1 Port B

Port A2
Faza 1Faza 2Faza 3Faza 2Faza 1

Port A1

Port A1
Faza 1Faza 2Faza 1

Port A

Etap 1

Etap 2

Etap 3
Port A Port A1Faza 2

wachty morskie
(4-6 godz.)

 

Rys. 20.4. Schemat podziału odcinków trasy na fazy i etapy żeglugi 
 

Podział procesu planowania nawigacji w zależności od fazy pływania jest 
podyktowany wieloma czynnikami, związanymi z dynamiką zmian decyzyjnych, 
charakteryzującą proces nawigacji. 

Częstość zmian decyzji nawigacyjnych zależy od: 
• zakresu przyjętego marginesu bezpieczeństwa, 
• parametrów zakłóceń zewnętrznych i dynamiki ich zmian (wiatry, falowanie, prądy 

itp), 
• wyposażenia nawigacyjnego jednostki, 
• parametrów jednostki – L, B, T, 
• parametrów rejonu pływania l, b, h, 
• infrastruktury nawigacyjnej obszaru pływania, 
• czynnika ludzkiego (doświadczenie, kwalifikacje, itp.). 

Podział planu nawigacji na fazy i etapy żeglugi, służący do jego opracowania, 
przedstawia rysunek 20.4. Etap 1 obejmuje opracowanie całości trasy w ogólnym 
zarysie. Etap 2 dotyczy rozpracowania planu w poszczególnych fazach. Ostatni, 
trzeci etap obejmuje opracowanie szczegółowego planu dla krótkich odcinków czasu 
pływania – wacht 4–6-godzinnych. 
 
 
 
20.3. Etapy realizacji planu 
 

20.3.1. Proces planowania pierwszego etapu 
 

Podstawą wstępnego planowania podróży jest instrukcja armatora (operatora), 
obejmująca zadania eksploatacyjne, zgodnie z przeznaczeniem statku. Planowanie 
rozpoczyna się od analizy trasy rejsu, biorąc pod uwagę podstawowe kryteria 
związane z realizacją celu rejsu. Przeanalizowane muszą być również wszelkie 
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ograniczenia, jakie mogą pojawić się przy realizacji celu. Wstępnie, na podstawie 
wydawnictw biur hydrograficznych, jak Ocean Passages for the World, tablic 
odległości, locji, spisów świateł, map oraz pozostałych publikacji, wyznacza się trasę 
klimatyczną, w której uwzględnia się i określa: 
• odległości między portami, 
• ETA dla określonych prędkości, 
• dopuszczalne zanurzenia w portach, 
• ilość, rodzaj ładunku, raty przeładunkowe, czas postoju itp., 
• rozkład ładunku (plany ładunkowe). 

Po dokonaniu powyższych czynności dokonuje się weryfikacji, czyli analizy 
ograniczeń dotyczących wyboru trasy, odległości oraz maksymalnych i minimalnych 
prędkości. Ponadto określa się zabronione rejony pływania, niebezpieczne ładunki 
oraz niedopuszczalne zanurzenia na trasie. 

Drugi etap weryfikacji planu dotyczy ograniczeń hydrometeorologicznych 
występujących na trasie rejsu. Ocena ta dotyczy wyznaczenia bezpiecznych dla 
danego statku parametrów stanów morza, siły wiatru, zabronionych kierunków 
pływania, niepomyślnych prądów oceanicznych itp. Na tym etapie wyznacza się także 
obszary niebezpieczne (których należy unikać), zlodzone oraz takie, na których 
zachodzi możliwość powstania oblodzenia powierzchni kadłuba itp. 

Końcowa analiza obejmuje dokonanie wyboru trasy optymalnej, na podstawie 
ustalonych kryteriów realizacji, między innymi: minimum czasu przejścia, minimum 
uszkodzeń sztormowych lub uniknięcia uszkodzeń ładunku. Generalnie chodzi 
o  osiągnięcie maksymalizacji efektów ekonomicznych z całej podróży, mając 
na względzie bezpieczeństwo życia ludzkiego i mienia. Ten etap określa się jako 
wstępne planowanie podróży. 
 
 
20.3.2. Drugi etap planowania nawigacji 
 
 Etap ten obejmuje opracowanie szczegółowego planu nawigacji dla poszcze-
gólnych faz żeglugi (rys. 20.4). Proces ten odbywa się w następującej kolejności: 
• wykreślenie odcinków drogi z oznaczeniem punktów zwrotów (WP), 
• zaznaczenie odległości między punktami zwrotu, 
• wyznaczenie prędkości na odcinkach drogi (zmiany pracy SG), 
• określenie krytycznych głębokości na trasie, z wyznaczeniem granicznych wartości 

zapasu wody pod stępką, 
• oznaczenie punktów wyłożenia steru wraz z promieniami krzywizn i innych 

poprawek do zwrotu, 
• wyznaczenie granicznych wartości marginesów bezpieczeństwa (szerokości pasów 

ruchu itp.), 
• wyznaczenie obszarów o możliwości napotkania znacznych zakłóceń zewnętrz-

nych, jak: silne prądy, wiatry, falowanie, lody, obniżenie widzialności, wzmożony 
ruch statków itp., 
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• wyznaczenie podstawowych metod określania pozycji oraz dublujących systemów 
do jej określania (radar, GPS itp.), 

• przygotowanie spisu źródeł informacji dotyczących ostrzeżeń nawigacyjnych, 
potrzebnych w czasie realizacji planu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na planowanie nawigacji w obszarach ograni-
czonych, obejmujących redy, porty, kanały, wąskie przejścia – generalnie w rejonach 
żeglugi pilotowej. Zakres informacji potrzebnych do opracowania wstępnego planu 
przejścia rejonu pilotowanego (z pilotem) przedstawiono na rysunku 20.5. 
 

1. Informacje do uzgodnienia
pilotowania

Prognoza pływu Informacje nawigacyjne,
ostrzeżenia itp.Prognoza pogody Wstępne dane

o statku

Aktualna batymetria
trasy

Informacje o ruchu statków
na trasie

    - Przeznaczenie
    - Trasa od - do
    - Nazwa, GRT
    - Agent

- Ogólny rozkład mostka
- Zanurzenia
- Zdolności manewrowe
- Ew. usterki techniczne

KAPITAN

- Zapoznanie się z wyposażeniem mostka
  na statku
- Dyskusja pilota z kapitanem, uzgodnienie
  planu nawigacji, wykonanie planu

Szczegółowe dane o statku
Pilot Card

2.   Nawigacja pilotowa

Unikanie zderzeń
(statki, obiekty stałe,

pławy itp.)
2.2Kontrola pozycji

statku2.1
Łączność

zewnętrzna
i wewnętrzna

2.3

Manewrowanie
statkiem

2.4
- Identyfikacja obiektów
  (wizualna, radarowa)
- Ocena pozycji względnej
- Ocena kąta drogi (dryf, znos)
- Wezwanie holownika w razie
  potrzeby - Wykrywanie obiektów

  (wizualnie, radarem, za pomocą
  UKF)
- Śledzenie ruchu innych statków
- Ustalenie ruchu statków KD, VS
- Decyzje dot. unikania zderzeń
- Wydawanie poleceń (ster, SG)

Łączność wewnętrzna na
mostku, dziób, rufa itp.

STATKI, VTS
holowniki

Kapitanat Portu
kontrola graniczna

itp.

PILOT 1. Informacje do uzgodnienia planu
pilotowania statku

 
Rys. 20.5. Zakres informacji potrzebnych do wykonania planu i realizacji nawigacji pilotowej 
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Szczegółowy plan sporządza się po uzgodnieniu głównych jego założeń z pilotem; 
szczegółowe uzgodnienia dotyczące jego realizacji następują podczas przebywania 
pilota na burcie statku. 

Ważnym elementem, często niezbędnym do realizacji żeglugi pilotowej, jest 
pomoc z lądu, czyli współpraca z VTS. W tym przypadku należy brać pod uwagę 
parametry związane z charakterystykami manewrowymi statku, a więc: promienie 
cyrkulacji, drogę i czas zatrzymania statku oraz poprawki na ruch statku w czasie 
zakłóceń od wiatru i prądu, czyli poprawki na znos i dryf na płytkowodziu. 

Plan żeglugi w obszarach stref rozgraniczenia ruchu wiąże się z przygotowaniem 
danych do VTS oraz danych w zakresie zgłaszania pozycji (Ship Reporting Systems). 
W tym kontekście wymagane są przede wszystkim informacje dotyczące planu 
nawigacji w rejonach objętych nadzorem ośrodków lądowych. 

Proces planowania żeglugi oceanicznej rozpoczyna się od analizy tras klimatycz-
nych, które zależą zwłaszcza od pory roku i głównego kierunku ruchu na trasach 
równoleżnikowych. Następnym stosowanym kryterium są minimalne odległości między 
punktami wyjścia i przybycia (A : B). W dalszej kolejności uwzględnia się inne kry-
teria, prowadzące do optymalizacji wyboru trasy. Przed wyborem tras oceanicznych: 
głównej i alternatywnych, należy uwzględnić wszelkie ograniczenia ze strony środo-
wiska, systemów prawnych, kładąc przy tym szczególny nacisk na bezpieczeństwo 
życia ludzkiego i ochronę środowiska w razie awarii systemów okrętowych. Głów-
nymi czynnikami zakłócającymi procesy nawigacji są obszary wysokiego falowania. 
Ponadto przy planowaniu nawigacji w żegludze oceanicznej niezbędne jest uwzględ-
nienie następujących czynników: 
• korzystnych prądów oceanicznych i wiatrów, unikanie lodów, mgieł itp., 
• linii ładunkowej, 
• ograniczeń związanych z aktywnością cyklonów tropikalnych – unikanie tych 

obszarów, 
• ograniczeń dotyczących zasięgów lodów dryfujących i gór lodowych – unikanie 

obszarów zlodzonych, 
• ograniczeń dotyczących obszarów wysokiej fali oraz głównych torów niżów, 
• źródeł informacji dotyczących czasów i częstotliwości nadawania informacji 

z  SAFETY  NET, łącznie z NAVAREA oraz ostrzeżeń pogodowych (WWNWS). 

 Po wykreśleniu trasy klimatycznej A–B na mapie gnomonicznej, przenosi się 
współrzędne punktów zwrotów na arkusze zliczeniowe. Niezbędne jest również przy-
gotowanie danych do wykorzystania informacji z wyspecjalizowanych ośrodków 
przekazujących porady dla kapitanów w pogodowym systemie prowadzenia statków 
(Ocean routes). 
 

20.3.3. Planowanie nawigacji na okres wachty morskiej 
 

Opracowanie planu fazy trzeciej obejmuje szczegółowe przygotowanie infor-
macji dla nawigatora pełniącego wachtę morską – oficera wachtowego. Nawigacyjny 
plan na czas wachty powinien zawierać szczegółowy scenariusz działania oficera 
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na wachcie, i być tak wykonany, aby zapewniał prowadzenie bezpiecznej nawigacji 
w okresie 4-6 godzin. 

Procedura przygotowania planu nawigacyjnego na okres wachty powinna 
obejmować: 
• ocenę poziomu wody, głębokości na mapie (stan pływu), 
• ocenę stanu bezpieczeństwa obszaru pływania, a więc niebezpieczeństw nawiga-

cyjnych, kierunku ruchu, odległości odcinków, 
• wyznaczenie ETA do punktu docelowego i punktów pośrednich oraz oceny 

prędkości średniej i momentów mijania oznaczonych punktów trasy, 
• obliczanie parametrów prądów (kp , vp) i wiatru, 
• określanie wpływu stanu morza na ruch statku (prędkość i kołysanie itp.), 
• ocenę aktualnej wartości zapasu wody pod stępką w punktach krytycznych, 
• wyznaczenie punktów zmiany prędkości ruchu ze względu na krytyczne głębokości, 
• wyznaczenie pozycji zwrotów (W/P – way point), pozycji wychylenia steru (W/O –

wheele over) oraz szybkości zmiany kursu (ROT – rate of turn), 
• wskazówki dotyczące strategii ruchu statków w rozpatrywanych odcinkach nawi-

gacyjnie trudnych, 
• obliczanie poprawek na dryf i znos oraz prędkości ruchu na ograniczonych 

szerokością torach wodnych, 
• wykonanie szkiców trudniejszych odcinków drogi wraz ze wskazówkami dotyczą-

cymi działania w warunkach zagrożenia, 
• dokonanie podziału na trudniejsze odcinki drogi całej trasy wraz z komentarzem         

(na szkicu, w brulionie lub w pamięci ECDIS). 
 

20.4. Formy przedstawiania planu nawigacyjnego podróży 
 

Wszystkie informacje związane z planem muszą być przedstawione w trwałej 
formie. Główny plan nawigacji nanoszony jest na mapy morskie. W wypadku długich 
tras oceanicznych, dane są zapisywane w notatnikach (brulionie) w postaci tabel 
i szkiców. Przykład opisu planu nawigacji przedstawia rysunek 20.6. 

Na jednostkach, które nie dysponują systemem ECDIS lub mapami elektro-
nicznymi, pomoc w nawigacji w rejonach trudnych i ograniczonych stanowią 
szczegółowo przygotowane szkice planów sytuacyjnych opatrzone komentarzem. 
 

No podróży 3 
 m/s  HORYZONT-2 od  GDYNIA do  SZCZECIN  data  10/2/2000 

Pozycja 
wyjścia 

Pozycja 
przeznaczenia 

 
Kąt drogi 

 
Odległość Zmiana kursu 

w pozycji WP

ETA         
do zmiany 

kursu 
Obsada 
wachty 

 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54º 32′ N 
18º 40′ E 

54º 31′ N 
18º 41′ E 

094 5.0 WP-02 
(056) 

 II oficer Mapy AB  
No …….. 
Pozycje 
GPS. radar. 
namiary 

Rys. 20.6. Przykład opisu trasy podróży w formie tabelarycznej 
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NE  BOUND  TRAFFIC

Inshore Traffic Zone

Parallel IndexKD = 222º

KD = 115º
d = 2,9 M

CAP  GRIS-NEZ

Bassure de Bass
VQ Bell

KD = 195º

(V2  AHD)
PNP

CALL
PILOT R = 0,5′    Vs = 8 kn    ω = 16º / min

GpOcc(2)Y

ZC1
VQK FI(6) VQK FI(3)

SHOAL

1 kbl

PILOT  BOAT

Tide

FIG 4s Vs < 4 kts

CT

NR = 139º

wyraźny obraz radarowy

CAP  d’ALPRECH
Gp FI(3)5s

BOULOGNE
Vs < 3 kn

2,2

2,1

KD = 105    d = 3,5

o

KD = 105 o

 
Rys. 20.7. Fragment szkicu w brulionie nawigacyjnym - podejście do portu Boulogne 
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Na rysunku 20.7 pokazany jest szkic rejonu kanału angielskiego od Cap Griz-Nez 
do portu Boulogne. Przy podejściu do pilota wykorzystywany jest system linii równo-
ległych na radarze (Parallel Index), zaś w odległości 3,5 mili od wejścia do portu, 
podany jest szczegółowy opis trasy. W podobny sposób przedstawiono szkic na rysunku 
20.8, opisujący, wraz z komentarzem, metody pilotowania statku w wąskim przejściu. 
 
 

WP-3                     Vs = 10 w
W/O = 2 kbl           Pw = 3º
V = 10 kn               Pp = 0º
ω = 20º / min
R = 0,5 M

Gp Occ (3) 10s

NGr = 070º

WP-2

R = 0,7 Mm

NGr = 050º

WP-3

FL 4s

FL 3s
A

Gp FI (2) 9s 7

B

Vs = 10 w
W/O = 2 kbl
Pw = 10º
Pp = - 4º

KD   =
 0

30
o

2

KD   = 060o

1

d   =
 12 kbl

A

 

Rys. 20.8. Szkic manewrów w wąskim przejściu 
 
 
 
20.5. Ogólne uwagi dotyczące realizacji planu podróży 
 
 

Realizacja planu często ulega różnym zakłóceniom zewnętrznym. Przygotowany 
plan nawigacji nie może ograniczać się do jednej wersji, bez tzw. planu alterna-
tywnego. Należy również przewidzieć możliwość dokonywania zmian, co wiąże się 
ze  zmianami założonych a priori warunków zakłóceń środowiska działającego 
na statek. Niezbędne jest więc przygotowanie planu alternatywnego. 

Plan nawigacji korygowany jest w krótkich okresach pływania – na małych 
odcinkach drogi, co w praktyce nawigacyjnej następuje dość często. Korekta lub 
zmiany planu mogą następować w wyniku decyzji operatora, zmiany miejsca i czasu 
dostarczenia ładunku, bądź też zmiany planu rozkładu pływania. 
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Wydłużanie czasu przejścia może być spowodowane różnymi zakłóceniami, 
jak:  lody, mgły, pola wysokiego falowania, konieczności kotwiczenia (schronienia) 
w  miejscach osłoniętych, w oczekiwaniu na bezpieczne warunki pływania lub 
korzystne warunki poziomu wody. Inne przyczyny zmiany planu mogą być związane 
z nie przewidzianymi awariami systemów napędowych, sterowych, urządzeń 
nawigacyjnych. Dotyczy to również wypadków zdrowotnych członków załogi 
(pasażerów), kolizji itp., gdy zachodzi potrzeba interwencji lekarza z lądu. 

Na rysunku 20.9 przedstawiono ogólny model realizacji podróży bez zakłóceń, 
na przykładzie modelu przepływu informacji, z podziałem na trzy fazy:  
• rozpoznanie sytuacji w rejonie pływania (infrastruktura nawigacyjna), 
• ocena aktualnej sytuacji (stanu środowiska i statku), 
• podjęcie decyzji (wybór optymalnego wektora ruchu). 

 
PLAN  NAWIGACJI

1. Rozpoznanie sytuacji w rejonie pływania

PO Pogoda
Prognozy

Stan techniczny
statku

Stan
ładunku

Spodziewane
przeszkody
nawigacyjne

2. Ocena aktualnej sytuacji:  stan środowiska,
                                                       stan statku,
                                                       stan ładunku

Czas (t)
Kurs (KD)
Prędkość
(Vs)

Warunki
pogody:

fala, wiatr,
prądy

Zachowanie
się statku

na fali

Ocena
warunków
pracy SG,
steru itp.

Rodzaje
przeszkód
na trasie

(lody, mgła,
itp.)

Opóźnienie
ruchu

statku w
rozkładzie

(planie)

Zalecana
trasa

Kryteria i
ograniczenia
w realizacji

trasy

Zalecany
wektor
ruchu

KD, Vd

3. Podjęcie decyzji wyboru trasy, proces optymalizacji
ruchu, trasa bezpieczna KD, Vd

KOREKTA
PLANU

Aktualnie wpływający
na mostek strumień
informacji nawigacyjnych
z różnych
źródeł zewnętrznych

Informacje dotyczące
prognozy pogody:
obserwacje własne,
z zewnątrz statku,
stan aktualny zakłóceń

Informacje z mapy
ECDIS, z radaru,
dotyczące antykolizji
z niebezpieczeństwami
nawigacyjnymi oraz
obiektami pływającymi
i statkami

Komendy
na ster i do SG.

Opłytamalne
kursy i prędkości  

 
Rys. 20.9. Ogólny schemat realizacji nawigacji na wybranej trasie statku 

 
 
20.6. Ochrona środowiska w planowaniu podróży 
 

Zasady planowania bezpiecznej nawigacji są znane i ogólnie realizowane 
na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. 

Bezpieczeństwo nawigacji rozumiane jest często jednostronnie, biorąc pod uwagę 
aspekt bezpieczeństwa życia ludzkiego, statku jako systemu technicznego lub ładunku. 
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W procesie planowania podróży mniej uwagi poświęca się bezpieczeństwu ekolo-
gicznemu środowiska morskiego. 

Problem ekologii środowiska staje się coraz bardziej palący na świecie, gdyż 
nieodwracalne zmiany środowiska morskiego prowadzą do zaniku wielu gatunków 
występującej flory i fauny (wieloryby itp.). 

Podejmowane działania w zakresie ustawodawstwa na forum Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej ograniczają lub spowalniają skalę zniszczeń środowiska 
morskiego ze strony jednostek morskich, jednak przestrzeganie zasad ustawo-
dawczych zależy głównie od użytkowników morza. 
 
 
20.6.1. Źródła i przyczyny degradacji środowiska morskiego 
 

Wiele akwenów wszechoceanu światowego jest szczególnie czuła na działania 
zanieczyszczeń. Prace prowadzone przez grupy robocze powołane przez Międzynaro-
dową Organizację Morską w Londynie doprowadziły do wypracowania i utworzenia 
dwóch rezolucji: A.885(21) i A.720(18). Rezolucje te dotyczą zachowania się 
użytkowników morza w czasie uprawiania żeglugi w tych specyficznych akwenach. 

W ostatniej dekadzie zanotowano spadek strat tonażu światowego o połowę. 
Tendencje malejące dotyczą zarówno ilości zatonięć, jak i strat tonażu. 

Skala zanieczyszczeń mórz produktami ropopochodnymi ze statków wynosi 
około 30% w stosunku do globalnej wielkości zanieczyszczeń z innych źródeł. 
Wdrożenie konwencji MARPOL stanowi podstawowe narzędzie do działań zmniej-
szających rodzaje oraz ilości zanieczyszczeń pochodzących z wyrzucania ich przez 
statki do morza. Nadal jednak dość znaczna część zanieczyszczeń morza wynika 
z nielegalnych procedur wyrzucania ich przez statki tanich bander i nie tylko. 

Drugie źródło zanieczyszczeń morza stanowią niezamierzone przez użytkownika 
awarie i wypadki morskie, przez co całookrętowe ładunki szkodliwe dla środowiska, 
jak chemikalia, materiały ropopochodne itp., przedostają się do morza, gdzie dochodzi 
do biologicznej śmierci całych akwenów oraz skażeń środowiska. 

Trzecim źródłem zanieczyszczeń wód oceanicznych są procesy wymiany wód 
balastowych. Wprawdzie wody balastowe zwykle zawierają różne żywe organizmy, 
jednak zawierają również inne nieczystości chemiczne przyjęte w rejonach portowych. 

Źródłem zanieczyszczeń wód przybrzeżnych są także odpady, materiały 
z  opakowań, ścieki sanitarne, śmieci, odpady żywnościowe, resztki po czyszczeniu 
ładowni i zbiorników itp. 
 
 
20.6.2. Informacje potrzebne do planowania nawigacji ekologicznej 
 

Ogólne zasady planowania nawigacji zostały przedstawione w następujących 
rezolucjach IMO: A.572(14), A.893(20), A.868(20). Przedstawiono w nich nie tylko 
wiele warunków, które musi spełnić nawigator planujący nawigację bezpieczną, 
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ale również działania mające na celu ochronę środowiska morskiego. Planowanie trasy 
rejsu obejmuje wszystkie fazy żeglugi, w tym żeglugę przybrzeżną, na zalecanych 
trasach rozgraniczenia ruchu, trasach głębokowodnych oraz omijanie obszarów 
zakazanych dla żeglugi morskiej ze względu na bezpieczeństwo ekologiczne. 

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła intensyfikacja tworzenia na morzach               
i oceanach obszarów szczególnie czułych na działanie zanieczyszczeń pochodzących 
ze statków. Zakaz ruchu na tych obszarach ma zapobiegać dalszej degradacji flory 
i fauny. 

Na morzach i oceanach wyznaczone zostały obszary, gdzie statki mogą pozbywać 
się określonych nieczystości, między innymi wód balastowych. Warunki wymiany 
wód balastowych określono w rezolucji IMO A.868(20). 

Wyrzucanie za burtę opakowań i innych zbędnych materiałów może odbywać się 
w odległości nie mniejszej niż 25 mil morskich od najbliższego lądu, natomiast 
zdezynfekowanych ścieków – nie bliżej niż 12 mil morskich od lądu stałego. 
Na obszarach Morza Śródziemnego, Morza Czerwonego i Karaibów, odpady organi-
czne (żywnościowe) można wyrzucać za burtę w odległości nie mniejszej niż 12 mil 
morskich od lądu. Na wszystkich obszarach morskich istnieje całkowity zakaz 
wyrzucania za burtę odpadów plastikowych. 

Informacje o stanie środowiska morskiego oraz metody ostrzeżeń dotyczących 
stanu „wrażliwości” morza na zanieczyszczenia są bardzo skąpe i niedostatecznie 
rozpropagowane wśród marynarzy. Dane zawarte w źródłach archiwalnych są mało 
czytelne (locje). Głównym źródłem informacji o środowisku morskim są mapy, jednak 
przedstawione na nich informacje, podane w formie ostrzeżeń, są niewystarczające. 

W świetle powyższych faktów sprawą pilną staje się opracowanie specjalis-
tycznego poradnika – locji, w którym zawarte byłyby wszystkie, najbardziej czułe 
na zanieczyszczenia środowiska obszary wszechoceanu. Taki poradnik powinien 
zawierać również metodę wyboru tras w rejonach, gdzie wymagana jest szczególna 
ostrożność pływania, w zależności od rodzaju statku, ładunku, pory roku itp. 

Jak widać problem ekologii morza obejmuje szeroki wachlarz problemów 
dotykających wiele dyscyplin naukowych. Typowym przykładem poradnika w ujęciu 
wielodyscyplinarnym jest poradnik dla kapitanów nawigujących w pobliżu Wielkiej 
Rafy Koralowej u wschodnich wybrzeży Australii. System raf koralowych stanowi 
oryginalny obszar, w którym znajduje się bogaty i unikalny świat podwodnej                
flory i fauny. Kotwiczenie w rejonie rafy koralowej jest szkodliwe dla tego środo-
wiska, gdyż powoduje nieodwracalne zniszczenie dna morskiego. Dokumenty IMO: 
NAV46/3/2 oraz NAV 46/3/3 proponują wprowadzenie oznaczania na mapach zakazu 
kotwiczenia w rejonach „czułych” na zanieczyszczenia. 

Zdarzające się ostatnio u wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych wypadki 
okaleczeń, a często śmierci, młodych wielorybów przez przepływające statki (obszar 
rozmnażania się tych ssaków) spowodowały, że na 44 i 45 Sesji Podkomitetu Bezpie-
czeństwa Nawigacji IMO, rządy Stanów Zjednoczonych i Kanady, w dokumentach 
NAV 44/INF 4, 1998 oraz NAV 45/INF 3 1999, zgłosiły konieczność wydzielenia 
specjalnych obszarów, na których obowiązywałoby zgłaszanie pozycji wszystkich 
statków wchodzących w wydzielony obszar. 
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Informacje o eksploatacji bogactw naturalnych z dna morskiego, w tym 
wydobycie ropy naftowej, muszą być odpowiednio czytelnie zaznaczone na mapach 
nawigacyjnych, szczególnie akweny, gdzie występują duże skupiska wież wiertniczych 
będących w eksploatacji lub już nieczynnych. 

Brak wiedzy kapitanów o ekologii morza, może spowodować wiele szkód, jak 
zniszczenia fauny i flory dennej i brzegowej małych wysp o płaskich profilach 
brzegowych. Zniszczenia te powodują przede wszystkim wysokie fale wywołane 
przez szybkie, duże jednostki, których trasy przebiegają w pobliżu tych wysp. 
 
 
 
20.7. Planowanie nawigacji z uwzględnieniem 
aspektów ekologicznych 
 
 

Na podstawie przedstawionych wyżej uwag wynika potrzeba zdefiniowania 
pojęcia nawigacji ekologicznej. W prosty sposób można określić ogólne procedury 
nawigacji, które winny uwzględniać zasady ekologii. Podstawą planowania nawigacji 
ekologicznej jest wyznaczanie punktów zwrotu (waypoints) bezpiecznych pod 
względem ekologicznym, co oznacza, że statek pływający taką trasą nie zagraża 
środowisku, a w wypadku awarii skutki są znikome, małe lub ich nie ma. Drugim 
warunkiem jest wybór i wyznaczenie ekologicznie bezpiecznego kierunku drogi (linii 
kursu) na mapie, który gwarantowałby ruch statku w wyznaczonym kierunku, 
nie zagrażając środowisku. Koniecznym jednak warunkiem jest wybór odpowiedniej 
prędkości statku; należy pływać takimi prędkościami, które nie zagrażają środowisku 
morskiemu. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie wpływu pracy śrub okrętowych 
na uszkadzanie rumowiska dennego. 
 Proces nawigacji ekologicznej można podzielić na trzy etapy (rys. 20.10): 
(1) planowanie tras ekologicznych, 
(2) realizacja podróży po trasach ekologicznych, 
(3) ekologiczne zakończenie podróży. 

Prosty algorytm procesu tworzenia planu nawigacji na wybranej trasie, 
uwzględniający aspekt ekologii, przedstawia rysunek 20.10. Taki schemat obejmujący 
proces ochrony środowiska podczas podróży należy „nałożyć” na ogólny proces 
tworzenia planu nawigacji. Powstanie wówczas plan podróży uwzględniający 
wszystkie aspekty ochrony środowiska (rys. 20.11). Na planie tym wyznaczone są 
obszary, na których należy przestrzegać odpowiednich zasad ochrony środowiska 
morskiego w zakresie wydalania odpadów, ścieków bądź wymiany wód balastowych. 

Nawigator planujący podróż morską na statku handlowym musi zwrócić uwagę 
na ogólne bezpieczeństwo statku, z uwzględnieniem życia ludzkiego, bezpieczeństwa 
technicznego statku i ładunku oraz bezpieczeństwa środowiska morskiego. 
Ochrona życia biologicznego obejmująca florę i faunę morską powinna zajmować 
jedno z najważniejszych miejsc w procesie planowania trasy morskiej. 
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PROCEDURY  REALIZACJI

Przygotowanie statku pod względem
technicznym, ładunku i załogi
do przestrzegania ekologicznej eksploatacji
statku w czasie planowanej podróży

Instrukcje armatora,
załadowcy, konwencje,
rezolucje, zalecenia
i poradniki IMO

Wybór trasy ekologicznej, jako dodatkowy
element trasy nawigacyjnie bezpiecznej
i optymalnej ekonomicznie

Wszelkie archiwalne
pomoce nawigacyjne.
Aktualne informacje
hydrometeorologiczne
i o stanie środowiska,
obserwacje własne

(1)

Realizacja trasy zgodnie z planem według
założonych wyżej kryteriów

Zakończenie podróży
(oddanie na ląd, w porcie, wszelkich
nieczystości i materiałów do utylizacji)

(2)

(3)

Instrukcje obsługi urządzeń
i systemów okrętowych
dotyczących nawigacji
i ochrony środowiska
(seperatory oleju, spalarki
śmieci itp.)

INFORMACJE  NAWIGACYJNE
I  EKOLOGICZNE

Portowe systemy odbioru
odpadów

 
Rys. 20.10. Schemat uzupełniający do procesu planowania nawigacji ze względu na ochronę środowiska 
morskiego 
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Rys. 20.11. Rodzaje akwenów związanych z ochroną środowiska morskiego: 1 - obszary zakazu wyrzu-
cania odpadów za burtę, 2 - obszary zakazu rzucania kotwicy i kotwiczenia do dna morskiego 
(rafy koralowe, obszary tarła ryb itp.), 3 - obszary przeznaczone do wymiany wód balastowych, 4 - obszary 
czasowego ograniczenia pływania ze względu na rozwój fauny morskiej (wieloryby), 5 - obszary zamknięte 
dla żeglugi ze względu na środowisko wyjątkowo czułe na zanieczyszczenia, 6 - wydzielone obszary 
eksploatacji bogactw naturalnych z dna morskiego 
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20.8. Zakres informacji i rodzaje poradników dotyczących 
planowania nawigacji 
 
 

Coraz większy zasób informacji nawigacyjnych oraz dynamika ich zmian, 
wywołały potrzebę stworzenia gotowych wzorców dotyczących informacji nawiga-
cyjnych, potrzebnych do budowy planu nawigacji oraz metod jego realizacji              
na określonych trasach. Dla różnych rodzajów statków morskich było możliwe 
wydanie różnych typów podręczników, potrzebnych do planowania określonych faz 
żeglugi, z których każda charakteryzuje się określonymi czynnikami zakłócającymi, 
co prowadzi do odmiennego podejścia do procesu planowania każdej fazy. Na każdym, 
określonym etapie żeglugi, nawigator potrzebuje innych informacji, specyficznych        
dla danego obszaru. Część poradników nawigacyjnych zawiera informacje wyko-
rzystywane w kilku fazach (np. locja). Spora grupa poradników służy do planowania 
tylko określonego etapu przejścia statku, ze względu na rodzaj wybranych informacji 
dotyczących czynników zakłócających ruch statku.  

Poradniki wydawane są w formie książkowej, map morskich lub nośników 
elektronicznych. Treść ich powinna obejmować: 
  1. Spis pomocy nawigacyjnych na określone obszary. 
  2. Ogólne zalecenia dotyczące wyboru tras żeglugowych na świecie. 
  3. Szczegółowe zalecenia i porady w zakresie sposobu korzystania z tras statków 

wg IMO (Ship’s routing). 
  4. Obszary objęte szczególnym nadzorem, jak: 

– miejsca przyjmowania i zdawania pilota, 
– trasy głębokowodne, 
– rejony przeładunku statków na morzu, 
– miejsca zgłaszania pozycji statków, 
– rejony pokryte przez systemy VTS, 
– linie rozgraniczenia ruchu, granice, strefy, 
– stacje kontroli ruchu, 
– kotwicowiska, obszary eksploatacji dna morskiego (wieże wiertnicze itp.). 

  5. Obszary powstawania i ruchu cyklonów tropikalnych. 
  6. Specyficzne utrudnienia żeglugi, jak: wysokie falowanie, rejony połowowe, silne 

prądy i wiatry, znaczna gęstość ruchu statków. 
  7. Obszary ograniczone przez lody, ich rodzaje oraz okresy swobodnej żeglugi. 
  8. Mapę obszarów granic zanurzenia letniego, tropikalnego i zimowego. 
  9. Źródła oraz formę podawania prognoz pogody i ostrzeżeń nawigacyjnych. 
10. Granice państwowe, obszary wód terytorialnych, stref ekonomicznych itp. 

Przykładami takich poradników są amerykańskie mapy pilotowe, mapy Admira-
licji Brytyjskiej: 5500, 5501 itd. Wydawnictwa te są najbardziej zbliżone do wyżej 
wymienionych założeń, lecz dotyczą głównie obszarów nawigacyjnie trudnych, np. 
Kanału Angielskiego i Sueskiego. Z kolei publikacje amerykańskie – Pilot charts (1-12) 
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zawierają głównie informacje dotyczące wyboru tras oceanicznych na podstawie          
kryteriów klimatycznych. Na mapach Admiralicji (5500 i 5501) podane są w 
oddzielnych częściach wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania poradnika 
do planowania i realizacji zalecanych tras. Dotyczą one następujących zagadnień: 
• sposobu wykorzystania poradnika; 
• ogólnych zasad i zaleceń przy wyznaczaniu tras, ich ewentualnej zmiany i wyboru 

tras alternatywnych; 
• szczegółowych przepisów i zaleceń przy wyznaczaniu tras w obszarach 

nawigacyjnie trudnych; 
• metodycznych uwag w zakresie planowania tras oceanicznych dla różnych kategorii 

statków, tras dla statków o dużym zanurzeniu, przewożących ładunki specjalne             
oraz ładunki niebezpieczne; 

• planowania nawigacji bezpiecznej pod względem ekologicznym (wymiany wód             
ze zbiorników balastowych); 

• planowania tras statków żaglowych; 
• radiowych systemów meldunkowych o pozycji statków i procedur przesyłania 

informacji; 
• morskich służb radiowych, ostrzeżeń nawigacyjnych, prognoz pogody, radarowej 

kontroli ruchu statków na obszarach nawigacyjnie trudnych; 
• informacji o prądach morskich, prądach pływowych, zlodzeniach powierzchni 

morza; 
• działania systemów prognozowania bezpiecznego zapasu wody pod stępką; 
• wybranych zagadnień: służb pilotowych, pilotażu pełnomorskiego, regionalnego, 

portowego itp. 
 
 
 
20.9. Poradniki nawigacyjne na nośnikach elektronicznych 
 
 

Oprócz papierowej formy poradnika, należałoby opracować i wykorzystywać 
poradniki zapisane na nośnikach elektronicznych. Postępująca automatyzacja procesu 
nawigacji, stosowanie systemów zintegrowanych, określa kierunek, w jakim będą 
podążały zmiany w zakresie planowania podróży, gromadzenia i analizy danych 
potrzebnych do planowania. 

Rosnące znaczenie systemów elektronicznych, ich niewątpliwe zalety, przy 
jednoczesnym, bardzo dynamicznym rozwoju technik informatycznych, pozwala 
sądzić, że w niedalekiej przyszłości nawigator coraz częściej będzie posługiwał się 
właśnie takimi środkami w celu analizy, interpretacji danych i zaplanowania podróży. 
Także rola ośrodków lądowych rekomendujących trasy będzie rosnąć. Przemawiają za 
tym ogromne możliwości w zbieraniu i analizie danych hydrometeorologicznych 
za pomocą zaawansowanych technologicznie systemów oraz skomplikowanych modeli 
matematycznych, weryfikowanych przez doświadczonych synoptyków. Jednak mimo 
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coraz większego udziału elektroniki, niemożliwe jest wyeliminowanie nawigatora, 
którego doświadczenie oraz zdolności podejmowania decyzji, nawet w oparciu 
o ograniczone informacje, nic nie jest w stanie zastąpić. 

Zastosowanie komputera praktycznie rozwiązuje problem nanoszenia poprawek 
czy też wprowadzania nowych informacji do już istniejącego systemu, zarówno 
za  pomocą transmisji radiowych lub nośników stałych albo szeregu urządzeń 
zewnętrznych, współpracujących z komputerem za pomocą interfejsów.  

Dlatego budowa bazy, jej rozmiary ze względu na ogromną ilość informacji, jakie 
powinny się w niej znaleźć, nie powinny stanowić większego problemu technicznego.         
Przy zastosowaniu wymiennych nośników zewnętrznych możliwe jest utworzenie 
jednego poradnika, obejmującego wszystkie akweny świata. 
Ideę budowy takiego poradnika (schemat) przedstawia rysunek 20.12. 
 

Baza danych Selekcja informacji Wizualizacja informacji

Dane
archiwalne

Dane
bieżące

Kryteria selekcji

Układ korekty danych

Napływ informacji zewnętrznych dotyczących środowiska, infrastruktury nawigacyjnej

Informacje potrzebne nawigatorowi
(pytania)

Wymagane informacje
(odpowiedź układu)

 
Rys. 20.12. Model poradnika do planowania podróży 

 

Jako minimalny zasób informacji można przyjąć zbiór danych zamieszczony            
na mapie nawigacyjnej. Zbiór informacji potrzebnych do zaplanowania trasy zależy      
od parametrów techniczno-eksploatacyjnych statku. Ponadto można wyróżnić część 
danych, jakie będą niezbędne w każdej sytuacji, a więc: 
• linię brzegową, 
• linię osuchu, 
• izobaty 20 i 30 m (według IHO), 
• wybrane miejsca sondowań w celu uzyskania ogólnej topografii dna, 
• wszystkie niebezpieczeństwa, 
• systemy rozgraniczenia ruchu, 
• granice torów wodnych, 
• trasy promów, 
• oznakowanie nawigacyjne,  
• linie nabieżników, 
• wyróżnione punkty widoczne na radarze, 
• obszary zabronione, ograniczone i regulowane, 
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• obszary kotwicowisk, 
• ograniczone głębokości, 
• uwagi ostrzegawcze. 

Z punktu widzenia jakości informacji można wyróżnić te poradniki, które 
zawierają najbardziej aktualne informacje, czyli: mapy nawigacyjne oraz informacje 
odbierane drogą radiową – mapy faksymilowe ostrzeżeń nawigacyjnych, a także               
dane z ośrodków lądowych lub poradników elektronicznych, których korekta jest 
możliwa w sposób automatyczny. Inną grupę stanowią poradniki zawierające 
informacje obejmujące dane średnie, będące syntezą obserwacji prowadzonych przez             
długi okres. 

Biorąc pod uwagę funkcjonalność systemu przedstawiania informacji, można 
powiedzieć, że systemy automatyczne mają wiele zalet. System ECDIS zapewnia 
nawigatorowi większość potrzebnych danych w sposób bardzo łatwo dostępny; mogą 
być one natychmiast wyświetlone na monitorze komputera. Przy założeniu, że mapa 
nawigacyjna zawiera 70-80% niezbędnych danych oraz dodatkowych informacji                
o prądach pływowych i stanie wody, a także wiele innych danych przypisanych 
obiektom na mapie, dostępnych z dołączonych sensorów urządzenia, to można uznać 
że system ECDIS jest najbardziej funkcjonalnym sposobem przedstawienia informacji 
nawigacyjnej, spełniającym funkcje różnych poradników do planowania podróży. 
Jest  to tylko jedna z funkcji spełnianych przez ECDIS. Równie funkcjonalne są 
informacje pochodzące z ośrodków lądowych, które różnią się sposobem przedsta-
wienia, ale uwalniają nawigatora od konieczności interpretacji danych. Zwłaszcza 
w rejonach trudnych nawigacyjnie coraz większego znaczenia będą nabierały systemy 
VTS, których zalety są powszechnie znane i doceniane a nakłady poniesione                
na ich rozwój i budowę nowych są w całości rekompensowane podniesieniem 
bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. 
 
 
 
20.10. Podsumowanie 
 
 

Dynamika zmian zakłóceń ruchu statku oraz fazy żeglugi, różnicują filozofię 
planowania nawigacji. Warunkuje ona również częstość podejmowania decyzji 
nawigatora, w celu wyboru wektora sterowań statkiem (kursu i prędkości). 

Planowanie i realizacja nawigacji morskiej jest dynamicznym procesem             
opracowania i przetwarzania informacji. Stosowane metody oparte są głównie na 
heurystyce, gdzie występują procesy synergiczne, w których zachodzą oddziaływania 
kilku czynników na system, a także działanie jednego czynnika potęgującego działanie 
innych.  

Proces obróbki informacji nawigacyjnych, z uwzględnieniem informacji o środo-
wisku, występuje również w poszczególnych fazach nawigacji, w czasie procesów 
nawigacyjnych od punktu wyjścia (port A) do punktu przeznaczenia (port B ). 
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W nawigacji morskiej zachodzi proces współdziałania ze sobą trzech systemów: 
1) środowiska zewnętrznego, działającego na 
2) techniczne systemy okrętowe oraz 
3) człowieka realizującego proces planowania i realizacji planu nawigacji. 

W całym procesie nawigacji najważniejszą rolę, oprócz człowieka, odgrywa czas. 
Teoria planowania nawigacji winna uwzględniać metody ochrony środowiska 
morskiego. Dlatego też plany wykonane metodą tradycyjną, na mapach papierowych, 
różnią się tylko zwiększoną czasochłonnością w stosunku do planów realizowanych 
na mapach elektronicznych. 

Metoda zespołowa jest niedocenianym sposobem tworzenia planów podróży, 
gdzie kapitan wraz z oficerami omawia kluczowe problemy realizacji planu podróży 
przed wyjściem statku w morze. 
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ZAŁĄCZNIK 1 
 
 
 
 

GŁÓWNE  JEDNOSTKI  FIZYCZNE 
 
 
1. Oznaczenia jednostek fizycznych według układu SI 
 

Rodzaj jednostki Jednostki w układzie SI Symbole (oznaczenia) 

Długość 
Masa (waga) 
Temperatura 
Czas 

metr 
kilogram 
Kelvin 
sekunda 

m 
kg 
K 
s 

 
Jednostki dodatkowe 

Kąt płaski 
Kąt sferyczny 

radian 
steradian 

rad 
sr 

 
Jednostki pochodne 

Powierzchnia 
Objętość 
Gęstość 
Prędkość, szybkość 
Przyspieszenie  

 metr kwadratowy 
 metr sześcienny 
 kilogram na metr sześcienny 
 metr na sekundę 
 metry na sekundę do kwadratu 

m2 
m3 
kg/m3 
m/s 
m/s2 

 
Inne jednostki pochodne 

Częstotliwość 
Siła 
Ciśnienie 
Praca, energia 
Moc 
Potencjał elektryczny 
Opór elektryczny 
Natężenie pola elektrycznego 
Energia rozporządzalna 

hertz 
newton 
pascal 
joule 
wat 
volt 
ohm 
volt na metr 
joul na kilogram 

Hz 
N 
Pa 
J 
W 
V 
Ω 
V/m 
J/kg 

 
2. Miary kąta 

kąty płaskie (º) – (π / 180º) · rad 
minuty kąta (′) – 1 / 60º – (π / 10 800) · rad 
sekundy kąta (′′) – 1 / 60′ – (π / 648 000) · rad 
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3. Jednostki – wielkości liczbowe 
 

1 000 000 000 109 giga G 
1 000 000 106 mega M 

1 000 103 kilo k 
100 102 hecto h 

10 101 deka da 
0,1 10-1 deci d 

0,01 10-2 centi c 
0,001 10-3 mili m 

0,000 001 10-6 micro µ 
 
 
4. Czas 
 
1 sekunda 1 000 000  mikrosekund 

0,01666667 minuty 
0,00027778 godziny 

1 minuta 60 sekund 
0,01666667 godziny 

1 godzina 60 minut 
3 600 sekund 
0,04166667 doby średniej 

1 doba średnia 24 godziny 
24h03m56,55s  średniej doby gwiazdowej 

1 doba gwiazdowa 23h56m04,09054s  średniej doby słonecznej 

1 miesiąc gwiazdowy 27,321661 dni 

1 miesiąc synodyczny 29,53059 dni 

1 rok tropikalny 365 dni 05 godzin 48 min. 46 sekund (–) [0,0053 s] · t , 
gdzie t – czas w latach 

1 rok gwiazdowy 365 dni 06 godzin 09 min.  09,5 s (t) [0,0001 s] · t, 
gdzie t – czas w latach 

1 rok kalendarzowy (zwykły) 365 dni (31 536 000 sekund) 

1 rok kalendarzowy (przestępny) 366 dni (31 622 400 sekund) 
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5. Prędkość 
 
 1 Mm – 1,852 km/godz [1 852 m/ godz] 
 1 węzeł – 0,51444 m/s 
 1 km/godz. – 0,539956 węzła 
 1 m/s – 3,6 km/godz 
  – 1,94385 węzła 
 
 
6. Parametry Ziemi 
 

Stosunek mas Słońce / Ziemia 332 958 
Stosunek mas Słońce / Ziemia i Księżyc 328 912 
Stosunek mas Ziemia / Księżyc          81,3 
Średnia prędkość Ziemi po orbicie          29,8 km/s  (16,1 Mm/s) 
Przyspieszenie ziemskie 980 665 cm/s2 

 
 
7. Parametry elipsoid 
 

Parametry Bessel Międzynarodowa 
elipsoida WGS-72 WGS-84 

Półoś  a 

Półoś  b 

Średni promień 
(2a + b) / 3 
 
Spłaszczenie f 
f = 1 – b/a 
 
Ekscentryczność 
e = (2f – f 2) 0,5 
 
e2 – pierwszy 
mimośród 
elipsoidy 
obrotowej 

6 377 397,155 m 

6 356 078,963 m 

6 370 291,091 m 
 
 
1/299,1528 
 
 
0,08169683 
 
 
0,00667437 

6 378 388 m 

6 356 911,946 m 

6 371 229,315 m 
 
 
1/297 
 
 
0,08199189 
 
 
0,00672267 

6 378 135 m 

6 356 750,52 m 

6 371 006,84 m 
 
 
1/298,26 
 
 
0,0818188 
 
 
0,00669432 

6 378 137,0 m 

6 356 752,31 m 

6 371 008,8 m 
 
 
1/298,257223 
 
 
0,0820938 
 
 
0,006739496 
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TRANSFORMACJA  WSPÓŁRZĘDNYCH 
 
 
1. Transformacja współrzędnych geograficznych (geodezyjnych) ϕ, λ  i h na karte-

zjańskie X, Y, Z, dokonywana jest na podstawie wzorów: 

  X = (N + h) ·cosϕ cosλ , 

  Y = (N + h) · cosϕ sinλ , 

  Z = [N (1-e2
 ) + h] sinϕ 

 gdzie: 

  
ϕ22 sin1 e

a
N

−
= , 

 a – duża półoś elipsoidy ziemskiej, 
 e – pierwszy mimośród elipsoidy ziemskiej. 
 
2. Przeliczanie ze współrzędnych kartezjańskich (X, Y, Z) na geograficzne (ϕ, λ, h) 

ma postać: 

  X
Yarctg=λ  

  
θ
θϕ 32

32

cos
sin'tgarc

aeR
beZ

−
+

=  

  H = )1(sin
2eNZ

−−ϕ  

 gdzie: 

  22 YXR += , 

  
bR
aZ

arctg=θ , 

  e′ – drugi mimośród elipsoidy ziemskiej. 
 
3. Transformacja z  (X, Y, Z )OLD  na  (X, Y, Z )NEW : 

  OLDyOLDzOLDNEW ZYXkXX εε∆ −+++= )1(  

  OLDxOLDOLDzNEW ZYkXYY εε∆ +++−= )1(  
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  OLDOLDxOLDyNEW ZkYXZZ )1( ++−+= εε∆  
 
 
4. Parametry transformacji: 

 Uwaga: WGS-84: a = 6 378 137 m,  e2 = 0,00669437999014; 
    e′2 = 0,00673949674228; 

  WGS-72: a = 6 378 135 m,  e2 = 0,00669431778; 
 

 WGS-84 na WGS-72: 

76 10263,2;rad10685868,2;0;0;5,4;0;0 −− ⋅=⋅−===−=== kZYX zyx εεε∆∆∆  
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GEOMETRIA  LINII  POZYCYJNYCH 
 
 
 Linia pozycyjna jest to miejsce geometryczne punktów w przestrzeni lub                
na płaszczyźnie, posiadająca te same parametry nawigacyjne w określonym momencie 
czasu. 

Ścisły zapis izolinii pozycyjnej ma postać: 

U = f (ϕ , λ , t ) = const. 

Pod względem geometrycznym linie pozycyjne mogą posiadać następujące 
kształty: 
• linii prostych, 
• okręgów, 
• linii krzywych, nieregularnych, 
• elipsy, 
• paraboli, 
• hiperboli. 

1. Do grupy linii prostych zalicza się wszelkie namiary na obiekty lądowe lub 
pływające, zakotwiczone na stałe do dna. Do tej grupy należą również linie 
nabieżników optycznych lub radiowych na małych odległościach, a także 
astronomiczna linia pozycyjna. 

Równanie linii prostej ma postać: 

y – y0 = m (x – x0),  

lub 

                y = mx + y0           (1) 

                  m = tg α 

gdzie: 
  m – współczynnik kierunkowy, 
  α – kąt nachylenia prostej do osi x. 
 

Tak wyznaczona linia prosta jest linią namiarów, przechodzącą przez dowolny punkt. 
Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty L1  i  L2 ma postać: 

 )( 1
12

12
1 xxxx

yyyy −
−
−

=−  (2) 

αX
(X0 , Y0)

y

x
0(x0 ,

 0)
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Równanie takie odpowiada linii pozycyjnej  z  nabieżników położonych w punktach 
L1  i  L2 , 
gdzie: 
 L1 (x1, y1) ;  L2 (x2 , y2) 
 

L2

L1

y

x

y2

y1

x1 x20  
 
2. Okrąg jako linia pozycyjna występuje w nawigacji w przypadku parametru 

nawigacyjnego z pomiaru odległości d. Odległość od punktu stałego B może być 
mierzona różnymi przyrządami: dalmierzem, radarem, z pomiaru kąta pionowego 
na obiekt o znanej wysokości i z kąta poziomego. 

Równanie okręgu ma postać: 

                     (x – a)2 + (y – b)2 = d2                   (3) 

lub: 

x2 + y2 – 2ax + a2 + b2 – 2by – d2 = 0 

gdzie: 
 d   – odległość do mierzonego obiektu S o zna-

nych współrzędnych  a  i  b. 
 
Równanie linii pozycyjnej, której środek okręgu leży w środku układu x, y,            
ma postać: 

                               x2 + y2 = d2                           (4) 

S (ϕs , λs )  

W tym przypadku współrzędne obiektu S (ϕs , λs ) , 
od którego mierzy się odległość, muszą być 
znane. 

Wycinek okręgu jako linia pozycyjna 
powstaje z obserwacji kątów poziomych od 
dwóch stałych punktów na płaszczyźnie. 

d

S (a,b)

P

y

x

b

a0  

y

P
d

0

S
x
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Przy zachowaniu stałego kąta α dla dwóch stałych punktów L1 i L2 na lądzie, linia 
pozycyjna jest okręgiem. 
Promień koła jest równy: 

 αcosec2
ar =  (5) 

 
 

a

r α

α

0 P3

P2

P1

L1

L2

 
 
3. Równanie astronomicznej linii pozycyjnej ma postać: 

 y cos ω + x sin ω – p = 0,   dla   p ≠ 0 (6) 

Praktycznie, wartość p jest różnicą wysokości obserwowanej sekstantem i zliczonej, 
zaś ω – azymutem na ciało niebieskie. 
 

ω
PZ

0

y

x

Hp

p

 
 
 
4. Do grupy linii pozycyjnych, obejmujących linie nieregularne, można zaliczyć takie 

parametry nawigacyjne, jak izobaty na mapie morskiej. Izobata może wyznaczać 
granice bezpieczeństwa statku. 

5. Elipsa jest specyficzną linią pozycyjną, będącą zbiorem punktów płaszczyzny, 
których suma odległości od dwóch różnych, ustalonych punktów F1 i F2 
płaszczyzny, jest stała i większa od odległości między tymi punktami. 
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Równanie kanoniczne elipsy ma postać: 

                           12

2

2

2
=+

b
y

a
x                         (7) 

gdzie: 
b2 = a2 – c2

 , 

a
b

p
2

=     (parametr elipsy). 

 
 
6. Parabola jest zbiorem punktów płaszczyzny a , równo oddalonych od ustalonej 

prostej i ustalonego punktu, nie leżącego na tej prostej. 
 
Równanie kanoniczne paraboli ma postać: 

                         y2 = 2xp                       (8) 

Równanie ogólne paraboli ma postać: 

                      y = ax2 + b                      (9) 

Linie pozycyjne z jednakowych 
wysokości ciał niebieskich (koła pozy-
cyjne), odwzorowane na mapie Merka-
tora, mogą być aproksymowane do 
odcinków parabolicznych w punkcie 
prawdopodobnym. 

7. Hiperbola jest zbiorem punktów płaszczyzny, dla których różnica odległości                
od dwóch ustalonych różnych punktów  F1  i  F2  tej płaszczyzny jest stała. 

 W układzie kartezjańskim, równanie hiperboli ma postać: 

  12

2

2

2
=−

b
y

a
x  (10) 

Równanie (10) można zapisać w innej postaci, a mianowicie: 
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Większość systemów radionawigacyjnych naziemnych, jak Decca, Loran itp., 
posiadają linie pozycyjne w postaci hiperbol, stąd nazwa – radionawigacyjne systemy 
hiperboliczne. 
 
 

α

F1 F2

r1

P
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UOGÓLNIONY  MODEL  SYSTEMU  NAWIGACYJNEGO 
 
 
1. Definicja systemu nawigacyjnego 
 
 Podobnie jak każdy system techniczny, system nawigacyjny składa się z kilku 
powiązanych ze sobą elementów. Praca systemu regulowana jest poprzez kontrolę 
wewnętrzną sprzężenia zwrotnego nadawanych sygnałów. 

W zależności od rodzaju i warunków transmisji sygnału oraz obróbki sygnałów 
odbieranych, każdy system można sklasyfikować na czynny, bierny, autonomiczny                 
i nieautonomiczny. 

System nawigacyjny jest modelem złożonym, w którym można wyodrębnić kilka 
powiązanych ze sobą podsystemów. 

Prosty model systemu nawigacyjnego pokazano na rysunku 1. 
 

Źródło
nadawcze

Ośrodek
propagacji

Odbiornik

Z(t)

Sn
No + Bi

N

 
Rys. 1. Prosty model systemu nawigacyjnego:  Sn - sygnał (nośna),  N - informacja nawigacyjna,  No - infor-
macja odebrana,  Bi - błędy (i=1,2, ... n),  Z(t) - zakłócenia 

 
Funkcjonowanie systemu zależy zarówno od czynnika technicznego jak i ludz-

kiego. Element techniczny pozwala na uzyskiwanie informacji związanej z parame-
trem nawigacyjnym lub informacji bezpośrednio o pozycji jednostki, w postaci 
szerokości lub długości geograficznej, albo pozycji względnej w formie biegunowej, 
tj. namiaru i odległości od najbliższego punktu pomiarowego. 

Człowiek - nawigator, jako osoba kierująca statkiem, ocenia uzyskiwane infor-
macje w celu podejmowania decyzji nawigacyjnych, tj. wyboru bezpiecznego kursu          
i prędkości. W tym obszarze podziału systemu zachodzi zjawisko współpracy 
człowiek - maszyna, czyli pojęcie jakości operatora, co wiąże się z następującymi 
zagadnieniami: 
• poziomem kwalifikacji operatora, 
• psychiczną zdolnością przyjmowania i obróbki informacji, 
• ergonomicznością rozwiązań systemu, 
• celami i pomocami przy obsłudze systemu, 
• eksploatacją systemu w różnych warunkach pracy, 
• modelem współpracy człowiek - maszyna. 
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System jako element techniczny obejmuje również: 
• warunki pracy systemu, 
• opis budowy i działania, 
• poziom automatyzacji rozwiązań itp. 

Zachodzi zatem konieczność zdefiniowania parametrów opisujących jakość modelu 
systemu nawigacyjnego jako całości. 
 
 
2. Charakterystyka systemu nawigacyjnego 
 

Każdy system nawigacyjny, jako zespół środków technicznych, pozwalający         
na wytwarzanie i dostarczanie nawigatorowi informacji o pozycji statku w celu 
podejmowania decyzji nawigacyjnych, można opisać za pomocą określonych para-
metrów. Do opisu można wykorzystać metodę kwantyfikacji, oceniając jakość danego 
systemu w oparciu o elementy składowe jego parametrów techniczno-eksploata-
cyjnych, które są następujące: 
• charakterystyka i jakość sygnału, 
• dostępność systemu, 
• niezawodność pracy, 
• dokładność pozycji, 
• wymiary pozycji (1D, 2D, 3D), 
• zasięg (pokrycie obszaru nawigacyjnego), 
• częstość określania pozycji, 
• pojemność systemu, 
• jednoznaczność pozycji, 
• zdolność ostrzegania o wadliwym działaniu, 
• koszty eksploatacyjne, 
• niezależność działania (autonomiczność, niezależność polityczna). 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa nawigacji, ostatnie dwa parametry nie są 
najważniejsze. 
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ELEMENTY  SKŁADOWE  SYSTEMU  NAWIGACYJNEGO 
 
 

Celem nawigacji morskiej, oprócz uzyskania efektów ekonomiczno-eksploata-
cyjnych, jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa życia ludzkiego oraz 
ochrony środowiska morskiego w rejonach pływania. O uzyskiwaniu wysokiego 
wskaźnika bezpieczeństwa pływania statku, decyduje sprawność i niezawodność 
systemów i podsystemów okrętowych. Podstawowym elementem w prowadzeniu 
nawigacji są informacje nawigacyjne, uzyskiwane z systemów nawigacyjnych. 

Jak wynika z badań, każda informacja nawigacyjna uzyskiwana z pomiarów 
nawigacyjnych, bądź bezpośrednio z systemów nawigacyjnych, obarczona jest błędami 
o pewnej charakterystyce. Istnieje zatem konieczność zwrócenia uwagi w opisie 
składowych systemu nawigacyjnego na problematykę źródeł błędów. 

Jak już wspomniano, podstawą pracy systemu nawigacyjnego są: 
• urządzenia i środki techniczne, 
• warunki środowiskowe, 
• decyzje nawigatora – operatora. 

W każdym z wymienionych elementów występują zakłócenia w działaniu,          
co w efekcie powoduje powstawanie błędów na wyjściu systemu. 
Należy zatem opisać parametry techniczno-eksploatacyjne systemu, mając na uwadze 
zakłócenia i powstawanie błędów. 
 
 
1. Charakterystyka sygnału 
 

Podział sygnału na poszczególne jego rodzaje można dokonać w zależności       
od częstotliwości pracy nadajnika, natomiast energia zasilania źródła promieniowania 
nadajnika może być sztuczna lub naturalna, np. generator elektryczny, akumulator, 
energia światła itp. 

Następnym elementem stanowiącym o sygnale jest jego moc na wyjściu 
nadajnika i na wejściu odbiornika, z czym wiąże się czułość odbiornika na zakłócenia         
w warunkach propagacji informacji. 
 
 
2. Dostępność systemu 
 

Dostępność systemu nawigacyjnego zdefiniowana jest jako procentowa                   
część czasu bezbłędnej eksploatacji, w którym dany system może być użyteczny                   
dla nawigatora.  
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3. Niezawodność pracy 
 

Ważnym elementem opisującym jakość systemu technicznego jest jego nieza-
wodność pracy. Zwykle niezawodność zdefiniowana jest jako prawdopodobieństwo 
bezawaryjnej pracy systemu w określonych warunkach i w określonym okresie. 
Najczęściej każdy system składa się z kilku podsystemów, których charakterystyki 
eksploatacyjne mają właściwości losowe. 
 

okres pełnej eksploatacji

faza zużycia
systemu

rozruch
systemu

czas
uszkodzeń

F

t

 
Rys. 1. Wykres pokazujący okres pełnej eksploatacji systemu w funkcji czasu 

 
 

0,5

0

1
P(S)

MTBF

t

1 – P(F)

 
Rys. 2. Przebieg funkcji niezawodności 

 
Uszkodzenie systemu jest stanem, w którym system nie spełnia wymaganej 

funkcji. Na rysunku 2 pokazano krzywą intensywności uszkodzeń F w funkcji czasu. 
Funkcję opisującą prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń systemu, czyli jego 

niezawodność, można opisać wzorem: 

 P(S) = 1 – P(F) (1) 

gdzie: 
 P(S) – prawdopodobieństwo sprawnej pracy systemu w czasie eksploatacji, 
 P(F) – prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu, 
 F – współczynnik intensywności uszkodzeń. 
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Wartość P(F) zawiera się od 0 do 1 i jako funkcja w czasie została pokazana         
na rysunku 2. Wartość ta wyraża się wzorem: 

  tF
F eP ⋅−=)(  

Pojęcie opisujące sprawność działania systemu określone jest jako średni okres 
czasu między uszkodzeniami (MTBF – Mean Time Between Failures). Zwykle wartość 
MTBF określa się eksperymentalnie, indywidualnie dla każdego systemu. Wartość 
MTBF jest odwrotnością współczynnika intensywności uszkodzeń  F. 

W systemach o prostej konfiguracji, składających się z kilku podsystemów, 
prawdopodobieństwo niezawodności P(F) jest iloczynem prawdopodobieństw nieza-
wodności pracy każdego z podsystemów. 
W tabeli 1 pokazano wartości MTBF kilku urządzeń nawigacyjnych, natomiast               
w tabeli 2 – systemów nawigacyjnych oraz oznakowania nawigacyjnego. 
 

Tabela 1 

Wartość MTBF dla wybranych urządzeń nawigacyjnych, 
pracujących na statku będącym w eksploatacji*) 

Lp. Rodzaj urządzenia MTBF (1/F) 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
10. 

Kompas magnetyczny 
Żyrokompas 
Sternik automatyczny (żyropilot) 
Logi 
Radar 
Echosonda 
Odbiornik faksymilowy 
Odbiornik satelitarny Loran C 
Radionamierniki 
Maszynka sterowa 

 6 lat 
 1,5 roku 
 2 lata 
 1 rok 
 2-6 miesięcy 
 1,5 roku 
 1,5 roku 
 1,5 roku 
 2 lata 
 3 lata 

*)
 Dane przeciętnej klasy sprzętu i urządzeń. 

 
Tabela 2 

Wartość MTBF systemów nawigacyjnych i oznakowania nawigacyjnego 

Lp. Rodzaj urządzenia MTBF 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Latarnia morska 
Pławy 
Stacja Loran C 
Rakony 
Satelita na orbicie 

4 lata 
1-3 lata 
2 lata 
2 lata 

0,5 – 1,5 roku 
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DOKŁADNOŚĆ  INFORMACJI  NAWIGACYJNEJ 
 
 
1. Rodzaje błędów 
 

Błędy w systemach nawigacyjnych do określania pozycji powstają w całym 
łańcuchu tworzącym ten system. 

Zakłócenia powstają zarówno w nadajniku, w procesie propagacji, jak i w odbior-
niku. Proces tworzenia błędów obejmuje nie tylko urządzenia techniczne systemu, 
ale również warunki obserwacji, a także samego operatora. 

Model powstawania błędów pokazano na rysunku 1. 
 

nadajnik - odbiornik

operator - człowiek

zmienność
warunków
obserwacji

–  systematyczne
–  losowe

(omyłki)
–  grube

Źródła
powstawania
błędów Rodzaje błędów Problemy do rozwiązania

1) przebieg błędów w czasie

2) metody określania statystycznych
charakterystyk błędów

3) zmniejszanie wartości błędów
pomiarów

 
Rys. 1. Model powstawania błędów 

 
 Dokładność systemu wiąże się zwykle z określaniem dokładności wyjściowej 
informacji nawigacyjnej, w porównaniu z jej wartością prawdziwą. 
 Każdy system dopuszczony do eksploatacji musi spełniać określone, standardowe 
parametry dokładności lub dopuszczalnego błędu. 

Każda informacja nawigacyjna wyjściowa z odbiornika zawiera następujące typy 
błędów: 

1) błędy systematyczne (S ) – stałe (wolno zmieniające się), 

2) błędy losowe - )2( σσ  – przypadkowe, 

3) omyłki, gdy σ3≥g  – błędy grube. 

Błędy systematyczne charakteryzują się tym, że ich wartości bezwzględne,                  
jak również znaki, nie zmieniają się w czasie procesów pomiarów. W przeciwieństwie 
do tego, pomiary w których zawarte są błędy losowe zmieniają swoje wartości                      
w czasie. Miarą błędów losowych jest odchylenie standardowe σ , określone za po-
mocą wzoru: 
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w czasie. Miarą błędów losowych jest odchylenie standardowe σ , określone               
za pomocą wzoru: 
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 n – liczba pomiarów serii, 
 lśr – wartość średnia serii, 
 li – kolejne pomiary serii. 

Wzór (1) można zapisać w następującej postaci: 
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Przebieg błędów pomiarowych pokazano na rysunku 2. 
 
 

błąd gruby
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l6l5l2

ε5

l1

ε2

s

pomiary  l1

t2t1

l1 l3 l4

ε3
ε4 ε6

ln
lśr

ε1

t
 

Rys. 2. Przebieg pomiarów w czasie, zawierający wszystkie rodzaje błędów  
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 Średni błąd kwadratowy można oszacować również stosując metodę rozrzutu 
pomiarów: 

 )( minmaxn llk −±=σ  (3) 

gdzie: 
 kn – współczynnik zależny od liczby pomiarów. 

Wartość współczynnika rozrzutu podano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 

Współczynnik rozrzutu  k 

Liczba pomiarów 
n 5 6 7 8 9 

kn 0,430 0,395 0,370 0,351 0,337 

 
 
2. Dodawanie błędów 
 

Błędy systematyczne dodawane są metodą algebraiczną. Błąd sumaryczny 
(całkowity) obliczony jest jako suma błędów składowych: 

 )(...)()( 21 nc SSSS +++=  (4) 

 Błędy przypadkowe – losowe dodawane są geometrycznie. Jeżeli błędy losowe        
są od siebie niezależne, to można zastosować twierdzenie, że: wariancja sumy jest 
równa sumie wariancji składowych, losowo niezależnych od siebie, czyli: 

 22
2

2
1

2 ... nc σσσσ +++=  (5) 

 Jeżeli błędy losowe posiadają różne rozkłady, to wynik końcowy zachowa 
rozkład normalny w przypadku, gdy chociaż jedna ze składowych losowo 
niezależnych zachowuje się według rozkładu normalnego. 
 
 
3. Rodzaje dokładności pozycji 
 

Określenie „dokładność systemów nawigacyjnych” obejmuje kilka definicji: 
1. Dokładność pozycji uzyskanej z danego systemu wyrażona jest błędem kołowym     

o promieniu R , z prawdopodobieństwem P = 95%. Jest to obszar o promieniu koła 
R95 , na którym znajdzie się pozycja obserwatora. 

2. Według zaleceń IMO błąd kołowy pozycji dwuwymiarowej z prawdo-
podobieństwem 95% nie powinien przekroczyć 4% odległości od niebezpie-
czeństwa  dN  . 
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3. Rozróżnia się trzy rodzaje dokładności: 
• przewidywaną (predictible), związaną z określeniem współrzędnych geogra-

ficznych lub geodezyjnych w stosunku do odpowiedniej elipsoidy odniesienia 
(zwaną często dokładnością absolutną); 

• odtwórczą (repeatable); w tym przypadku dokładność pozycji zdefiniowana jest 
możliwością powrotu obserwatora na poprzednio określoną pozycję z tym              
samym P, przy korzystaniu z tej samej metody określania pozycji, oraz 
wykorzystania tego samego urządzenia odbiorczego; 

• względną (relative), definiującą pozycje zmierzone jednocześnie względem innego 
punktu odniesienia lub obserwatora w danym systemie nawigacyjnym; dokładność 
dotyczy określania pozycji metodami różnicowymi (differential methods). 

 
 
4. Wymiary pozycji 
 
 W języku angielskim wymiary pozycji określone są jako Fix dimentions. Wymiar 
wskazuje na liczbę elementów, definiujących współrzędne pozycji obserwatora. Linia 
pozycyjna nie daje jednoznacznej pozycji, 
stąd może być określona mianem 1D 
(jednowymiarowym). 
Pozycja dwuwymiarowa 2D przedstawiona 
na mapie, opisana jest współrzędnymi 
PO (ϕ0 , λ0 )  lub  PO (x0 , y0 ). 
Pozycja trójwymiarowa 3D przedstawia poło-
żenie obserwatora za pomocą trzech elemen-
tów:  PO (ϕ0 , λ0 , h0 )  lub  PO (x0 , y0 , z0 ). 
 
 
 

 

Z0

0

PO
h0

x0
y0

y

x

Z PN
PO (x0 , y0 , z0 )  lub
PO (ϕ0 , λ0 , h0 )

R

G

ϕ0

λ0

 
Rys. 4. Ilustracja pozycji 3D (trójwymiarowej) 

PO
ϕ0

 (x0)

λ0
 (y0)

 
 

Rys. 3. Wymiar pozycji  2D  (dwuwymiarowej 
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 Pozycja 4D (czterowymiarowa) powstaje przy uwzględnieniu czterech elementów 
opisujących położenie obserwatora w czasie  t ,  tj.  PO (ϕ0 , λ0 , h0 , t ). 
 
 
5. Miary dokładności pozycji 2D 
 
 Parametry charakteryzujące dokładność pozycji dwuwymiarowej są następujące: 
• średni równoległobok błędów, 
• elipsa błędów, 
• błędy kołowe (średnie błędy pozycji). 

Wszystkie wymienione błędy opisane są metodami statystycznymi. 
 Średni równoległobok błędów jest obszarem, powstałym z przecięcia się pasów 
pozycyjnych o szerokości  ±σ1  i  ±σ2 ,  w stosunku do lp1  i  lp2 . 
 Prawdopodobieństwo P znajdowania się w tym obszarze obserwatora określone 
jest iloczynem prawdopodobieństw szerokości pasa  P1  i  P2 . 
Dla  P1 = 0,68  i  P2 = 0,68  prawdopodobieństwo całkowite  P = 0,46.  Parametr ten 
nie jest stosowany w praktyce nawigacyjnej. 
 W przypadku elipsy błędów, prawdopodobieństwo pozycji statku wewnątrz 
elipsy wpisanej w równoległobok, określone jest wzorem: 

 2

2

1
c

e eP
−

−=  (6) 

gdzie  c  jest współczynnikiem. 

 Gdy wartość c = 1, to Pe = 0,393. Taka elipsa nazywa się elipsą średnią.               
Dla  c = 3,  elipsa, zwana maksymalną, osiąga wartość  Pe = 0,989. 
 
 

lp2 lp1

α

α

σ1

b

y

0 x

a α

σ2

 
Rys. 5. Parametry elipsy błędów wpisanej w równoległobok 
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 Zachodzi związek między szerokością pasa pozycyjnego dla danego prawdo-
podobieństwa P, a prawdopodobieństwem P znajdowania się wewnątrz elipsy błędów 
dla jedno-, dwu- i trójwymiarowych pozycji. 
 

 
Tabela 2 

Związek między szerokością pasa pozycyjnego 1D, wyrażoną wartością  σ 
a prawdopodobieństwem określenia pozycji o różnych wymiarach 

1D 2D 3D Szerokość pasa pozycyjnego 
(σ) Prawdopodobieństwo pozycji [%] 

1 σ 68 39,3 19,9 

2 σ 95 86,0 73,8 

3 σ 99,7 98,9 97,1 

Błąd prawdopodobny 50 (0,67 σ) 50 (1,18 σ) 50 (1,54 σ) 

 

 Błędy kołowe. Zakładając, że półosie elipsy błędów ae i be są sobie równe, 
czyli  be / ae = 1, zaś współczynnik c = 2 , to błąd średni pozycji Mp można obliczyć 
wzorem: 

 5,022 )( eep baM +=  (7) 

Prawdopodobieństwo znajdowania się obserwatora wewnątrz koła błędów wynosi        
Pe = 0,632. 
 Obliczenia błędu kołowego o promieniu R95 dla uzyskania Pe = 0,95, wymaga 
pomnożenia wartości  Mp  przez współczynnik 2,44. 
 
 
6. Uogólniony model dokładności określania pozycji 
w systemie nawigacyjnym 
 
 Nawigator morski, określając pozycje z systemów nawigacyjnych, traktuje ją 
w systemach 2D. W rzeczywistości anteny odbiorników nawigacyjnych nie znajdują 
się na powierzchni wody. W nawigacji klasycznej cały proces określania pozycji 
i oszacowania jej błędów dotyczy środka anteny lub oka obserwatora. 
 Współrzędne geograficzne określane z mapy związane są z powierzchnią 
elipsoidy odniesienia, przyjętej do konstrukcji mapy. Jeżeli pomiary parametrów 
nawigacyjnych są jednakowo dokładne, to błąd średni  Mp  o  n · D  wymiarach można 
opisać zależnością: 
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 Mp = σp · Γi 

 R95 = 2σp · Γi (8) 

gdzie: 
 σp –  błąd średni parametru nawigacyjnego – pomiarów, 
 Γi –  współczynnik geometryczny dokładności systemu, gdzie  i = 1, 2, 3... . 

 Występuje kilka pojęć związanych z określeniem współczynnika geometrycznego 
dokładności systemu, w zależności od wymiaru pozycji: 
Γ4 – GDOP : ogólny geometryczny współczynnik dokładności systemu (4D), 
Γ3 – PDOP : pozycyjny współczynnik dokładności systemu (3D), 
Γ2 – HDOP : horyzontalny współczynnik geometryczny dokładności systemu (2D), 
Γz – VDOP : wertykalny współczynnik geometryczny dokładności systemu (1D), 
Γt – TDOP : czasowy współczynnik geometryczny systemu (1D). 

Wartości błędów pozycji odpowiedniego wymiaru można obliczyć wzorami: 

 [ ] 5,022225,0
44 )()( ttzzyyxxp trP σσσσΓσ +++±=⋅=  (9) 

 [ ] 5,02225,0
33 )()( zzyyxxp trP σσσΓσ ++±=⋅=  (10) 

 [ ] 5,0225,0
22 )()( yyxxp trP σσΓσ +±=⋅=  (11) 

 [ ] 5,025,0 )()( zzzpzP σΓσ ±=⋅=  (12) 

 [ ] 5,025,0 )()( tttptP σΓσ ±=⋅=  

 Macież  Γ  zdefiniowana jest jako (MT  · M )–1, czyli odwrotność iloczynu 
transponowanej macieży  MT   przez macież  M  geometrii systemu. 

Macież ( Γ ) = (MT  · M )–1  jest  określona  pojęciem  macierzy  geometrii  
systemu. 

Macierz kowariancji błędów pozycji  3D  ma postać: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=⋅= −

222

222

222

1
3 )(

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

p
T

p MMP

σσσ

σσσ

σσσ

σσ      

Wartość  tr  (trace) oznacza sumę wyrazów głównej przekątnej macierzy Γ . 

 
5,0)( PtrR ⋅=                     (13) 
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 Reasumując, obliczenie wartości błędu średniego pozycji Mp dokonuje się 
za pomocą wzoru: 

 Mp = σp · [tr (MT  · M)–1]0,5 (14) 

 Wartości GDOP – geometrycznych współczynników dokładności pozycji Γi
 , 

zależą od wzajemnego położenia obserwatora i obiektów nawigacyjnych. 
 Poniżej zdefiniowano najważniejsze parametry warunkujące dokładność systemu 
informacji nawigacyjnej. 

 

 ZASIĘG  SYSTEMU 

 Określony jest on jako zasięg geograficzny powierzchni obszaru. Może on być 
zasięgiem ograniczonym lub globalnym, pokrywającym całą kulę ziemską. 

 

 CZĘSTOŚĆ  POZYCJI 

 Parametr ten charakteryzuje liczbę możliwych uzyskiwanych pozycji pomiarów 
w jednostce czasu. 

 

 POJEMNOŚĆ  SYSTEMU 

Pojemność systemu określa możliwości jednoczesnego korzystania z systemu 
przez liczbę operatorów – użytkowników. Liczba ta może być ograniczona lub 
nieograniczona, czyli dowolna. 

 

 JEDNOZNACZNOŚĆ  OKREŚLENIA  POZYCJI 

Parametr ten określa zjawisko uniknięcia dwuznaczności w wyborze pozycji. 
System może dawać dwa punkty, np. przecięcie się dwóch okręgów z odległości         
lub hiperbol. 
 

 ZDOLNOŚĆ  OSTRZEGANIA  O  ZŁYM  FUNKCJONOWANIU 

Takie zdolności systemu pozwalają na podejmowanie prawidłowych decyzji      
przy korzystaniu z systemu, zwłaszcza w czasie nawigacji w rejonach trudnych 
nawigacyjnie. 
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 KOSZTY  EKSPLOATACJI 

 Parametr ten stanowi koszty eksploatacji systemu i odbiorników oraz ich 
konserwacji. 
 

 NIEZALEŻNOŚĆ  DZIAŁANIA 

 Istniejące, globalne systemy do określania pozycji znajdują się pod zarządem 
jednego państwa i służą w pierwszym rzędzie do celów wojskowych; mogą być 
w  każdym momencie wyłączone z eksploatacji dla użytkowników cywilnych.             
Z tego względu czynnik ten należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu. 
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PODZIAŁ  ODWZOROWAŃ  KARTOGRAFICZNYCH 
ZE  WZGLĘDU  NA  GEOMETRIĘ  RZUTÓW 
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ANALITYCZNE  OKREŚLANIE 
WSPÓŁRZĘDNYCH  POZYCJI 

 
 
1. Analityczne określanie współrzędnych pozycji na mapie 
z kilku linii pozycyjnych MNK 
 
 Ze względu na zastosowanie w nawigacji automatyzacji pomiarów (bez udziału 
nawigatora), metody graficzne obliczeń pozycji zastępowane są w wielu systemach 
nawigacyjnych metodami analitycznymi. Ponadto metody graficzne są niedokładne. 
Na rysunku 1 pokazano przykład określania pozycji metodą najmniejszych kwadratów 
z kilku linii pozycyjnych określonych z błędem  V . 
 
 

V1
V2

V3

V4

12

3

4

PO

∆I

∆ϕ

0 (PZ)
ϕz

λz

 
Rys. 1. Ilustracja określania pozycji metodą najmniejszych kwadratów z czterech linii pozycyjnych 

 
 Układ równań zlinearyzowanych w otoczeniu punktu PZ (pozycji zliczonej) 
ma postać: 

 a1 ∆ϕ + b1 ∆l = n1 + v1 
 a2 ∆ϕ + b2 ∆l = n2 + v2 (1) 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  an ∆ϕ + bn ∆l = nn + vn 

 
gdzie: 
 A   –  azymut na źródło pomiarowe, 

 ∆l = ∆λ cosϕz , 
ai = cos Ai  –  współczynnik linii pozycyjnej, 
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 bi = sin Ai  – współczynnik linii pozycyjnej, 
 vi  – losowy błąd pomiaru linii pozycyjnej, 
 ni  – różnica między odległością  dzi  i  dsi , 
 dzi  – odległość dla pozycji zliczonej, 
 dsi   – odległość dla pozycji obserwowanej, 
 ∆ϕ∆λ  – niewiadome przyrosty szerokości i długości geograficznej, z pozycji zliczonej 

do pozycji obserwowanej. 
Równania (1), po przekształceniu, można zapisać następująco: 

  a1∆ϕ + b1∆l – n1 = v1 
  a2∆ϕ + b2∆l – n2 = v2 (2) 
  – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  an∆ϕ + bn∆l – nn = vn 

Podstawą zastosowania metody najmniejszych kwadratów (MNK), z kilku linii 
pozycyjnych, jest założenie, że suma kwadratów odległości vi linii pozycyjnych          
do określanej pozycji obserwowanej PO jest najmniejsza (patrz rys. 1).  

Rozwiązując układy równań przy założeniu, że min2 ⇒⋅∑ iv , uzyskuje się 
metodą najmniejszych kwadratów wartości niewiadome ϕ∆   oraz  l∆ . 

Podnosząc układ równań (2) stronami do kwadratu i sumując wyrazy podobne, 
otrzymuje się układ dwóch równań liniowych: 

 ∑ ∑ ∑
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gdzie: 
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Rozwiązanie układu dwóch równań (3) wyznacza niewiadome ∆ϕ  i  ∆l  ; 
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gdzie 

 zl ϕλ∆∆ cos⋅=  

stąd 

 
z

l
ϕ

∆λ∆ cos=  

 
 Zatem pozycja obserwowana PO (ϕo , λo), obliczona metodą najmniejszych kwa-
dratów, ma postać: 

 ϕ∆ϕϕ += zo  

 λ∆λλ += zo   
 

Przedstawiona wyżej metoda rozwiązania jest powszechnie stosowana w kalku-
latorach nawigacyjnych. Dogodną metodą rozwiązania n-linii pozycyjnych za pomocą 
komputera, jest analityczne określanie pozycji. 
 
 
 
2. Analityczne określanie pozycji i ocena jej dokładności pozycyjnych 
w układzie współrzędnych prostokątnych  x,  y 
 

Dany jest układ prostokątny x, y z naniesioną linią pozycyjną, wykreśloną 
z punktu odniesienia (PZ – pozycji zliczonej), z nieznaną wartością błędu v. W celu 
określenia pozycji obserwowanej z kilku linii pozycyjnych, należy przyjąć 
następujący układ równań: 
 

∆xa1 + ∆yb1 = d1 + v1 

  ∆xa2 + ∆yb2 = d2 + v2 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ∆xan  + ∆ybn = dn + vn 

(6)

(7) 
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Rys. 2. Linia pozycyjna w układzie prostokątnym (x, y), z nieznanym błędem v 

 
Układ równań (7) można zapisać: 

∆xa1 + ∆yb1 – d1 = v1 
  ∆xa2  + ∆yb2 – d2 = v2 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
  ∆xan  + ∆ybn – dn = vn 

gdzie: 
 aibi – współczynniki  lp, 
 di = dDi – dHi – różnice odległości dla pozycji  0  i  H , 
 vi – błędy  lp . 

 
Równanie (8) można przekształcić w postać równania macierzowego:  

 
cos α1 , sin α1 

cos α2 , sin α2 

. . . . . . . . . . .  
cos αn , sin αn 

 

  ·  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x

∆
∆

   –   

 d1 
 d2 
 . . .  
 dn 

 
  =   

 v1 

 v2 
 . . . 
 vn 

 
 W uproszczonej formie, równanie (9) ma postać: 
 

  VDXM =−⋅  (10) 

gdzie: 
 V = [v1 , v2 ... vn ]

T , 

 D = [d1 , d2 ... dn ]
T

 . 

(9) 
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Po przekształceniu, rozwiązaniem zadania jest estymata przyrostu współrzędnych 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x

X
∆
∆ˆ  do pozycji zliczonej  PZ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

z

z

Y
X

. 

 Wartość X̂ ma postać: 

  DRMMRMX TT ⋅⋅= −−− 111 )(ˆ  (11) 

Dokładność pozycji obserwowanej wyrażona jest wzorem: 

  11 )(ˆ −−= MRMxP T  (12) 

gdzie: 
 M – macierz współczynników linii pozycyjnych, 
 MT  – macierz transponowana macierzy M, 
 (MT

 ·  M)–1 – macierz geometrii systemu, 
 V  – wektor błędów pomiarów, 
 D  – wektor pomiarów parametru nawigacyjnego, 
 R  – macierz kowariancji błędów pomiaru. 
 
 

∆y
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Rys. 3. Graficzna postać pozycji obserwowanej 
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OKREŚLANIE  WARTOŚCI  PŁYWU  NA  PODSTAWIE  TABLIC  ATT 
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9.1. Diagram do określania wartości pływu 
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OKREŚLANIE  WARTOŚCI  PŁYWU  METODĄ  RÓŻNIC 
WEDŁUG  TABLIC  ATT 

 
10.1. Przykład I 
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10.2. Przykład II 
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10.3. Przykład III 
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OKREŚLANIE  WARTOŚCI  PŁYWU  METODĄ  HARMONICZNĄ 
WEDŁUG  TABLIC  ATT 
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GENERALNA  MAPA  KLIMATYCZNA 
OCEANÓW  ŚWIATA  [65] 
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WYBRANE  TORY 
CYKLONÓW  TROPIKALNYCH 
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ZAŁĄCZNIK 14 
 
 
 

UPROSZCZONY  ALGORYTM 
PLANOWANIA  PRZEJŚCIA  NAWIGACYJNEGO 

 
 

 Na podstawie wielu publikacji można stworzyć prosty algorytm realizacji planu 
przejścia nawigacyjnego rejonów przybrzeżnych lub ograniczonych. Planowanie 
składa się z następujących etapów: 
  1. Po wybraniu publikacji nawigacyjnych i zebraniu informacji o środowisku, 

sprawdzić aktualność tych publikacji (map, spisów świateł, locji itp.). 
  2. Na mapach zaznaczyć obszary niedostępne dla zanurzenia statku (No go areas), 

zachowując 50% marginesu głębokości w stosunku do zanurzenia (1,5 T). 
  3. Określić margines bezpieczeństwa dla stałych niebezpieczeństw nawigacyjnych. 
  4. Wykreślić kursy na wszystkich mapach, wyznaczając punkty zwrotu (WP – Way 

Points). 
  5. W rejonach rzek i kanałów wyznaczyć bezpieczny zapas wody pod stępką (UKC). 
  6. W rejonach występowania pływów określić okna pływowe (Tidal Windows) 

(określić czasy przejścia na bezpiecznej głębokości). 
  7. Określić poprawki na prąd, a więc parametry prądów Kp i Vp oraz poprawki 

dla ograniczonych prędkości statku. 
  8. Zaznaczyć pozycje zmiany kursów (Wheel over – W/O) wraz z poprawkami 

(z danych manewrowych ROT). 
  9. Zaznaczyć pozycje przyjmowania i zdawania pilotów. 
10. Nanieść pozycje braku możliwości powrotu (Abort Points, Point of no return) 

uwzględniając głębokości, prędkość, średnicę zwrotu oraz inne właściwości 
manewrowe statku. 

11. Zaznaczyć pozycję bezpiecznego kotwiczenia, oczekiwania na wysoką wodę lub 
miejsce postoju w czasie remontu, oczekiwania na polepszenie pogody, obszary 
schronienia. 

12. Określić pozycje (systemy, metody, częstość, dokładność itp.) w różnych fazach 
żeglugi, główne systemy, pomocnicze, zastępcze. 

13. Zaznaczyć na mapach widoczne punkty dla pozycji radarowych i widoczne gołym 
okiem dla nawigacji klasycznej. 

14. W sytuacjach podejścia do lądu, zaznaczyć zasięgi świateł latarń morskich, 
wysokich wierzchołków gór itp. 

15. W odniesieniu do oznakowania pływającego, zaznaczyć obiekty dla sprawdzenia 
położenia (pozycji) pław metodami klasycznymi. 

16. Wyznaczyć częstość określania pozycji w poszczególnych fazach żeglugi             
(np. co godzinę, 30 minut, 15 minut lub w systemie ciągłym). 
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17. Zaznaczyć na mapach pozycje zgłaszania wejścia statku (Reporting Points) 
w określony rejon (przygotować dane do przekazywania na ląd dla VTS itp.). 

18. Określić miejsce wezwania i przyjęcia holowników oraz podać pozycję przyjęcia 
holu. 

19. Zaznaczyć na mapach obszary o szczególnym natężeniu ruchu statków (punkty 
przecinania się tras). 

20. Określić odległości bezpieczne przy zwrotach oraz namiary na granice niebez-
piecznych sektorów itp. 

21. Zaznaczyć obszary włączenia sondy. 
22. Przy każdym kierunku drogi nad dnem zaznaczyć błąd poprzeczny (Cross Truck 

Error). 
23. Zaznaczyć na mapach akweny o dużym natężeniu ruchu, gdzie wymagana jest 

szczególna uwaga podczas służby „na oku”. 
24. Zaznaczyć obszary redukcji prędkości ze względu na głębokości. 
 
 Ten skrócony algorytm stanowi podstawę wstępnego planowania przejścia 
nawigacyjnego, a zwykle wzbogacony jest dodatkowymi  uwagami (w zależności 
od pory roku, rejonu pływania i wielkości statku i jego prędkości). 
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ZESTAW  ANGIELSKICH  OKREŚLEŃ 
PARAMETRÓW  PŁYWÓW  [33] 

 
 

Lp. Określenie w języku angielskim Skrót Określenie w języku polskim 

1. Tidal Amplitude A Amplituda pływu (R/2) 

2. Anomalous Tide – Pływ nienormalny (nieprawidłowy) 

3. Range of Tide R Skok pływu 

4. Bore – Szybko postępująca fala pływu w 
zwężonych obszarach wodnych 

5. Night water – Woda wieczorna 

6. The Age of Tide – Wiek pływu 

7. Rotary Tidal Streams – Prąd pływowy rotacyjny 

8. Rise Duration Tp Czas trwania przypływu (wznoszenie 
wody) 

9. Fall Duration To Czas trwania odpływu (opadanie 
wody) 

10. Stage Duration Z Czas wody stojącej pływu (poziom 
wody) 

11. Time of High Water THW Moment wystąpienia wody wysokiej 

12. Time of Low Water TLW Moment wystąpienia wody niskiej 

13. Time of Higher Low Water THLW Moment wystąpienia wyższej wody 
niskiej 

14. Time of Higher High Water THHW Moment wystąpienia wyższej wody 
wysokiej 

15. Height of Low Water hLW Wysokość wody niskiej 
16. Height of High Water hHW Wysokość wody wysokiej 
17. Height of Tide h(t) Wysokość pływu w danym momencie 

18. Harmonic Constants M2, S2, 
K1, O1...

Stale harmoniczne 

19. Depth at Low Water HLW Głębokość wody w czasie wody 
niskiej 

20. Depth at High Water HHW Głębokość wody w czasie wody 
wysokiej 

21. Depth at any moment Hw Aktualna głębokość wody w dowol-
nym momencie (wymagana głębokość) 
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c.d. tabeli 

Lp. Określenie w języku angielskim Skrót Określenie w języku polskim 

22. Depth at Chart Datum H0 Głębokość dla zera mapy 

23. Secondary Port – Port dołączony 
24. Neap Tide – Pływ kwadraturowy 
25. Low Water Neaps – Niska woda w czasie kwadratury 
26. High Water Neaps – Wysoka woda w czasie kwadratury 
27. Lunitidal Interval – Średni okres czasu między kulminacją 

Księżyca a momentem wystąpienia 
wysokiej wody w danym miejscu 

28. Maximum Sea Level – Maksymalny poziom morza 
29. Low Water LW Niska woda 
30. Instantaneous Water Level – Chwilowy poziom wody 
31. Shallow Water – Woda płytka (pływ płytkowodny) 
32. Minimum Sea Level – Minimalny poziom wody 
33. Time of the Water – Moment wystąpienia wody 
34. Highest Astronomical Tide – Najwyższy pływ astronomiczny 
35. Lowest Astronomical Tide – Najniższy pływ astronomiczny 
36. Non-harmonic Constants – Stała nieharmoniczna 
37. Non-regular Semi-diurnal Tide – Pływ półdobowy nieregularny 
38. Non-regular Diurnal Tide – Pływ dobowy nieregularny 
39. Low High Water LHW Niska woda wysoka 
40. Lower Low Water LLW Niższa woda niska 
41. Chart Datum – Zero mapy 
42. Datum – Zero punktu obserwacyjnego 
43. Ebb Tide – Odpływ 
44. Standard Port – Port główny (port odniesienia) 
45. Tides – Pływy 
46. High Water HW Woda wysoka 
47. Semi-dkiurnal Tide – Pływ półdobowy 
48. Height Difference ∆h Poprawka do wysokości pływu 
49. High Water Height Difference hHW Poprawka do wysokiej wody 
50. Low Water Height Difference ∆hLW Poprawka do niskiej wody 
51. Time Difference ∆t Poprawka czasu do wystąpienia odpo-

wiedniej wysokości wody pływu 
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c.d. tabeli 

Lp. Określenie w języku angielskim Skrót Określenie w języku polskim 

52. Low Water Time Difference ∆tLW Poprawka czasu do wystąpienia niskiej 
wody 

53. High Wter Time Difference ∆tHW Poprawka czasu do wystąpienia wy-
sokiej wody 

54. Correction for High Water Fond – Poprawka do czasu portowego 

55. High Water Full and Change – Czas portowy 

56. Tidal Streams – Prądy pływowe 

57. Interval ∆T Różnica czasu (czas trwania zjawiska) 

58. Interval from Low Water ∆TLW Różnica czasu do wystąpienia wody 
niskiej 

59. Interval from High Water ∆THW Różnica czasu do wystąpienia wody 
wysokiej 

60. Rated Sea Level – Określony poziom morza 

61. Wind Tides, Storm Surges – Wahania morza na skutek wpływu 
wiatru na powierzchnię morza 

62. Seiches – Krótkoterminowe wahania poziomu 
morza nie pod wpływem sił prądo-
twórczych 

63. Spring Tide – Pływ syzygijny 

64. Low Water Spring – Niska woda syzygijna 

65. High Water Spring – Wysoka woda syzygijna 

66. Range of Sprint Tide RS Skok pływu syzygijnego 

67. Slack Water (in Tide) – Woda stojąca (brak ruchu pionowego 
wody spowodowanego pływem) 

68. Slack Water (in Stream) – Brak ruchu poziomego wody (spowo-
dowanego pływem) 

69. Mixed Tide – Pływ mieszany 

70. Mean High Water Full and Change – Średnia wartość czasu portowego 

71. Mean Sea Level Z0 Średni poziom morza 

72. Mean Tide Level – Średni poziom pływu 

73. Mean Low Water Neaps – Średni poziom wody niskiej kwadra-
turowej 

74. Mean High Water Neaps – Średni poziom wysokiej wody kwa-
draturowej 
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c.d. tabeli 

Lp. Określenie w języku angielskim Skrót Określenie w języku polskim 

75. Mean Low Water Springs – Średni poziom wody niskiej syzy-
gijnej 

76. Mean High Water Springs – Średni poziom wody wysokiej syzy-
gijnej 

77. Tide Race (Rip) – Silny i gwałtowny prąd połączony 
wirami na małych powierzchniach 
wody 

78. Harbour Oscillation Range Action – Wahania wody w porcie 

79. Sea Level S.L. Poziom morza 

80. Sea Level Surface – Poziom powierzchni morza 

81. Gauge – Punkt pomiaru poziomu wody 

82. Height of the Tide h Chwilowa wartość wysokości pływu 
(wysokość poziomu) 

83. Variation of Sea Level – Zmiany poziomu morza (wahania) 

84. Tsunami – Morskie fale sejsmiczne 

85. Flood Tide – Przypływ 
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MINIMALNY  ZAKRES  INFORMACJI 
PRZEKAZYWANYCH  PRZEZ  LĄDOWE  OŚRODKI  

UDZIELAJĄCE  PORAD  KAPITANOM 
W  CZASIE  PROWADZENIA  STATKU 

W  ŻEGLUDZE  OCEANICZNEJ 
 
 Każdy ośrodek lądowy prowadzący porady w procesie nawigacji meteorologicznej 
dla kapitanów statków pełnomorskich powinien spełniać podane niżej minimalne 
wymagania. 
1. Kapitan statku powinien otrzymywać informacje meteorologiczne na planowanej 

trasie. Pierwsza informacja winna być przekazana, gdy to jest możliwe, tuż przed 
wyjściem statku z portu, aby kapitan mógł zaplanować podróż lub zatwierdzić 
przygotowany plan. 

2. Kapitan statku powinien otrzymywać źródła danych, a gdy to jest możliwe, 
informacje dotyczące poziomu dokładności tych danych oraz prawdopodobieństwo 
zmian w określonym modelu pogody. 

3. Informacje dostarczane na statek winny zawierać parametry wysokości falowania 
wiatrowego i martwego, znaczącą wysokość falowania i, gdy to jest możliwe,         
ich kierunki. 

4. Każda przekazana porada dotycząca wyboru trasy statku winna zawierać pełny 
zakres informacji dotyczący prędkości statku i kierunku ruchu na planowanej 
trasie. Również uwagi przekazywane kapitanowi powinny zawierać informacje 
określające możliwości uniknięcia przez statek centrum złej pogody. 

5. Przed wyjściem statku z portu, kapitan powinien uzyskać od ośrodka lądowego 
jasne instrukcje w zakresie sposobu łączenia się z ośrodkiem. 

6. Porady z ośrodka lądowego dla kapitana w procesie prowadzenia nawigacji 
pogodowej winny być przekazywane w regularnych odstępach czasowych,                  
w zależności od warunków i stanu pogody, na całej planowanej trasie. Odstępy 
czasu w przekazywaniu informacji na statki winny zmieniać się w zależności          
od zmian warunków pogody. 

7. W systemie przekazywania porad należy stworzyć takie warunki, aby kapitan mógł 
uzyskiwać informacje z ośrodka lądowego w dowolnym czasie (między 
wyznaczonymi terminami łączności). 

8. Organizacja pracy ośrodka powinna być taka, aby we współpracy kapitan - ośrodek 
systemy wzajemnie na siebie oddziaływały. Wszelkie doniesienia i porady                   
z ośrodka lądowego wymagają odpowiedzi kapitana. Minimalny zakres 
odpowiedzi ze statku do ośrodka obejmuje: pozycję statku, kurs i prędkość. Zakres 
odpowiedzi kapitana powinien zawierać również informacje o warunkach pogody 
w rejonie pływania statku. Kapitan powinien również przekazać do ośrodka porad 
propozycję dotyczącą preferencji wyboru trasy na jakiej chce zrealizować podróż,  
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w rejonie pływania statku. Kapitan powinien również przekazać do ośrodka porad 
propozycję dotyczącą preferencji wyboru trasy na jakiej chce zrealizować podróż, 
uwzględniając przy tym własne doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa statku. 
W czasie odpowiedzi kapitan powinien zwracać szczególną uwagę na dzielność 
morską statku i jego charakterystykę zachowania się na fali. 

9. Służba pogodowa, udzielająca kapitanowi porad dotyczących wyboru trasy 
powinna przestrzegać następujących zasad: 
• działanie systemu udzielania porad kapitanowi statku w czasie całej podróży 

statku; 
• dokonywanie wyboru trasy efektywnej i bezpiecznej na cały czas podróży; 
• przekazywanie wszystkich informacji o zagrożeniu dla statku ze strony 
środowiska oraz warunków pogody, które mogą zaistnieć na planowanej trasie; 

• uwzględnianie potrzeby wyboru trasy wolnej od zagrożeń pogody, co wynika              
z zaleceń Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych (ILLC); 

• uwzględnianie potrzeby wyznaczenia trasy statku, wynikającej z kompromisu 
między warunkami oddziaływania środowiska na statek i bezpieczną 
eksploatacją. 

 
(Źródło: International Maritime Organization – MSC/Circ 1063, London 2002) 
 
 
 
 
 
 



 

 

CALENDARIUM  NAWIGACJI 
 
 
 
 Historię nawigacji można opisywać pod kątem rozwoju urządzeń nawigacyjnych 
i pomocy, takich jak: 
• urządzeń do określania kierunku – kompasy, 
• urządzeń do pomiaru prędkości statku – logi, 
• urządzeń do pomiaru głębokości wody – sondy. 

 Jednocześnie ważne jest prześledzenie metod prowadzenia nawigacji, jak okreś-
lania pozycji oraz rozwoju kartografii. Na tle wymienionych zagadnień należałoby 
opisać historię odkryć geograficznych i budowy statków morskich. Rozważyć można 
również powstanie i rozwój poszczególnych metod nawigacji, jak: astronawigacja, 
radionawigacja itp. Tak szeroki zakres może być jednak przedmiotem oddzielnego 
opracowania naukowego. W Calendarium autor przedstawił jedynie główne punkty 
zwrotne w zakresie rozwoju teorii i praktyki nawigacji na tle historii rozwoju 
i zastosowania urządzeń nawigacyjnych.  

Wykopaliska archeologiczne w Kuwejcie w roku 2001, potwierdzające istnienie 
łodzi oceanicznych zbudowanych około 7000 lat temu, dowodząc, że nawigacja 
morska odbywała się od zarania wieków. 
Kilka tysięcy lat temu Chińczycy wykorzystywali prymitywny kompas magnetyczny 
w płynie, co pozwalało im swobodnie nawigować na dużych odległościach od lądu. 
Znane są zapiski historyczne o wyprawach morskich Fenicjan wokół Afryki na 600 lat 
przed narodzeniem Chrystusa. 
 W świetle powyższych faktów zachodzi pytanie, czy irlandzki mnich Brendan 
rzeczywiście jako pierwszy Europejczyk odkrył w roku 519 Amerykę? Przypusz-
czenie opiera się na tym, że św. Brendan i inni żeglarze odbywali dalsze podróże, 
podążając śladem emigrujących gęsi i ptaków morskich, co później potwierdzili 
Wikingowie. 
 

1. Określanie kierunku w nawigacji 

• 600 – Wikingowie prawdopodobnie korzystali z prymitywnego „kompasu sło-
necznego”, uzyskując kierunek na podstawie cienia kawałka drewna trzymanego 
w ręku, co pozwalało określać kierunki na podstawie Słońca. 

• 1100 – wzmianki historyczne w portach Morza Śródziemnego świadczą o tym, 
że statki pełnomorskie były wyposażone w kompasy magnetyczne. 

• 1492 – odnotowano informacje o tym, że w rejonie Wysp Azorskich deklinacja 
magnetyczna wynosiła zero, co świadczy, że wykorzystywano kompasy magne-
tyczne w żegludze morskiej. 

• 1602 – Robert Norman sugeruje, aby wykorzystać swobodnie zawieszoną igłę 
magnetyczną do określania szerokości geograficznej. 
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• 1779 – pierwsze wzmianki o kompasie magnetycznym, który instalowany był 
na rufach kliprów herbacianych, za żelaznymi kolumnami masztów, co powodo-
wało znaczną dewiację po zmianie szerokości magnetycznej. 

• 1814 – brytyjski kpt. Mateusz Flinders wynalazł metodę kompensacji dewiacji 
półokrężnej, która polegała na umieszczeniu pionowej stali miękkiej, zwanej 
flindersbarem (od nazwiska wynalazcy) lub korektorem B2 – przed lub za kompasem. 

• 1838 – Airy zastosował metodę kompensacji dewiacji na statku stalowym, którą 
udoskonalił William Thompson (Lord Kelvin). 

 
2. Historia map morskich 

• 1270 – pierwsze wzmianki  o mapach nawigacyjnych, zwanych Carta Pisana. 
 Pierwsze mapy żeglarskie wykonywane były ręcznie. Zwiększone zapotrzebowanie 

na mapy, związane z rozwojem żeglugi, spowodowało zastosowanie do ich 
produkcji techniki drzeworytu, a w XV wieku – miedziorytu. 

• 1394 – 1464 – Portugalczyk Henry Navigator dokonał szeregu udoskonaleń w dzie-
dzinie map, pomocy nawigacyjnych (locje, tablice pływów) i urządzeń nawiga-
cyjnych. 

• 1492 – odkrycie Ameryki przyczyniło się do dalszego rozwoju kartografii                
i  tworzenia  nowych  map  morskich. 

• 1528 – wydano drukiem pierwszą locję ogólną.  

• 1549 – ukazała się locja na wody europejskie. Poradniki nautyczne (locje) 
wydawano w języku włoskim, portugalskim i holenderskim. Locja po włosku 
to portolani. Taką nazwę przyjęto dla map drukowanych na skórach owczych 
lub  krowich. Mapy morskie wydane w 1550 roku, obejmujące rejony Morza 
Śródziemnego, były w miarę dokładne. Natomiast mapy obejmujące obszary 
Atlantyku zawierały błąd w długości geograficznej do 7º. 

• 1600 – ukazały się pierwsze mapy papierowe, chociaż portolany używane były 
jeszcze do końca XVII wieku. 

• 1569 – wydano pierwsze mapy wykonane przez Merkatora.  

• 1582 – pojawiły się mapy zawierające skale długości i szerokości. 

• 1599 – ukazała się mapa świata autorstwa Merkatora. 

• 1584 – Lucas Weghenear wydał pierwsze mapy znormalizowane pod względem 
ilości i jakości informacji. 

• 1637 – powstała pierwsza polska żeglarska mapa kompasowa (Fryderyk Getkand – 
nadworny inżynier i kartograf króla Władysława IV). 

• 1676 – południk zerowy, przechodzący przez Londyn (Greenwich), uznano 
za południk odniesienia. 
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• 1889 – na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Berlinie przedstawiono 
projekt Mapy Batymetrycznej Oceanów, wydanej przez Instytut Oceanograficzny 
w Monaco. 

 

3. Historia rozwoju metod nawigacji 

• 280 p.n.e – w Faros w Aleksandrii zbudowano pierwszą latarnię morską; jej wyso-
kość wynosiła 130 metrów, zasięg świecenia 67 mil morskich. 

• 1542 – Martin Bahaim skonstruował pierwszy globus świata. 
• 1615 – astronom holenderski Willebrord wyliczył długość mili morskiej na 5872 

stopy. 
• 1620 – Edmund Gunter rozwinął teorię wykorzystania jednej minuty łuku południka 

jako jednostki odległości na mapach. Jednostkę tę przyjęto jako długość mili 
morskiej. 

• 1675 – zbudowano obserwatorium astronomiczne w Greenwich. 
• 1756 – francuscy astronomowie obliczyli długość mili morskiej na 6080 stóp; 

wynik ten jest bardzo zbliżony do wartości rzeczywistej. 
• 1767 – opublikowano pierwszy rocznik astronomiczny. 
• 1794 – południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich przyjęty został 

przez żeglarzy i kartografów brytyjskich za początkowy. 
• 1834 – Admiralicja Brytyjska rozpoczęła publikacje Wiadomości Żeglarskich (NtM), 

do dziś stosowanych do poprawek wydawnictw nawigacyjnych. 
• 1911 – oficjalne uznanie południka przechodzącego przez obserwatorium astrono-

miczne w Greenwich koło Londynu za południk początkowy (zerowy). 
 

4. Rozwój astronawigacji 

• 1292 – Robert Englishman z Montpellier zbudował tablice zmian deklinacji Słońca 
w czasie, co pozwalało na określanie szerokości geograficznej. 

• 1474 – Regimontanus określił efemerydy Słońca, w tym deklinację. 
• 1485 – król Anglii Henryk VIII wprowadził na statki wojenne klepsydry do pomiaru 

czasu, które przetrwały do XVI wieku. 
• 1543 – Mikołaj Kopernik ogłosił wyniki badań nad ruchem gwiazd, co miało 

szczególne znaczenie dla żeglarstwa. 
• 1601 – John Tapp wydał pierwszy Almanach, w którym wprowadził efemerydy 

Słońca, Księżyca i kilku wybranych gwiazd. 
• 1680 – Jan Heweliusz opracował katalog 1564 gwiazd (do dziś przydatny). 
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• 1714 – ogłoszono konkurs na opracowanie metody obliczania długości geogra-
ficznej na oceanie, z dala od lądu. 

• 1731 – Hadley skonstruował nowy typ oktantu, który był pierwowzorem sekstantu. 
• 1737 – wszedł do użytku barometr i sekstant. 
• 1750 – Robert Hooke zbudował barometr okrętowy i teleskop. 
 
5. Pomiar czasu 

• 1735 – Jan Harison zbudował pierwszy egzemplarz chronometru, który nie 
sprawdził się w warunkach morskich. Dopiero czwarty egzemplarz, który powstał 
w roku 1761 został wypróbowany przez syna Jana Harisona-Williama na statku 
s/v „Deptford”. Po poprawkach konstrukcyjnych w roku 1764, błąd wskazań 
chronometru w czasie czteromiesięcznej podróży morskiej wynosił 54 sekundy. 
Brytyjska komisja konkursowa, po uzyskanie tak dobrego wyniku, uznała kon-
strukcję i przyjęła do wdrożenia. Syn Jana Harisona, William, nigdy nie otrzymał 
obiecanej nagrody za udoskonalony wynalazek ojca. 

 
6. Pomiar wysokości 

• 700 – początek stosowania przez Arabów astrolabu – przyrządu do pomiaru wyso-
kości. W żegludze europejskiej znalazł on zastosowanie dopiero w XIII wieku. 

• 1467 – pierwsze źródła pisane z tego okresu donoszą o użyciu kwadrantów 
do  pomiaru wysokości ciał niebieskich na statkach morskich. Przyrząd ten 
od wieków używany był do tego celu na lądzie.  

• 1594 – powstała ulepszona konstrukcja kwadrantu, używana do XVIII wieku. 
• 1700 – Izaak Newton opracował teorię sekstantu, którą przesłał do królewskiego 

astronoma Edmunda Halleya. 
• 1730 – powstaje pierwowzór sekstantu opartego o teorię Newtona. Jego konstruk-

torami byli: anglik John Hadley i amerykanin Thomas Godfrey. 
• 1731 – Pierre Vernier wprowadził precyzyjną podziałkę na limbusie sekstantu. 
• 1733 – John Hadley przymocował przystawkę poziomicową do kwadrantu, co przy-

czyniło się do powstania sekstantu ze sztucznym horyzontem. 
• 1757 – początek wykorzystania sekstantu w nawigacji. 
• 1759 – wprowadzony do użytku na statkach chronometr i udoskonalony sekstant, 

pozwoliły na spełnienie warunków uznania metody określania długości geogra-
ficznej. 

• 1767 – opublikowano pierwszy Rocznik Astronomiczny dla użytku nawigatorów. 
• 1843 – początek nowej ery określania pozycji astronomicznej, dzięki metodzie 

Sumnera. 
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7. Podręczniki w nawigacji morskiej 

• 1887 – Lecky Wrinkles opublikował pierwszy podręcznik nawigacji, który do dziś 
nie stracił na aktualności. 

 
8. Pomiar głębokości 

Najstarszym urządzeniem nawigacyjnym, obok kompasu, jest sonda ręczna – 
ołowianka, od zarania używana w nawigacji. Dzisiejsza sonda niewiele różni się od tej 
sprzed kilkuset lat. 
• na początku XIX wieku – zbudowano sondę mechaniczną. 
• 1870 – William Thompson wynalazł prototyp sondy mechanicznej. 
• 1878 – William Thomson (Lord Kelvin) udoskonalił urządzenie mechaniczne sondy, 

zastępując linkę fibrową linką stalową. 
• 1911 – Aleksander Behm wykorzystując zjawisko propagacji fal dźwiękowych        

w wodzie, przeprowadził pomiar rozchodzenia się dźwięku w wodzie, stosując 
do tego celu podwodne wybuchy. 

• 1918 – Pierre Langevin zbudował pierwszą echosondę. 
• 1922 – w USA po raz pierwszy zainstalowano echosondę na statku. Był to statek 

wojenny. 
 
9. Pomiar prędkości 

Pierwowzorem urządzenia do pomiaru prędkości statku po wodzie był log 
burtowy. Pomiar prędkości polegał na zmierzeniu czasu za pomocą klepsydry, 
w jakim wyrzucony za burtę statku kawałek drewna, przebył wyskalowany na burcie 
statku odcinek drogi. 
• koniec XVI wieku – kawałek deszczułki, w formie wycinka koła, przymocowano 

do linki oznakowanej węzełkami, stąd określanie prędkości w węzłach. 
• XVII wiek – powstały logi mechaniczne. 
• 1778 – po raz pierwszy, na statku brytyjskim, zainstalowano log mechaniczny. 
• 1861 – Thomas Walker zbudował pierwszy log. 
• 1878 – opatentowanie pierwszego logu w wersji udoskonalonej; bez większych 

zmian używany jest on nadal. 
 
10. Sygnał czasu 

Sygnał czasu do regulacji wskazań chronometru został wprowadzony dopiero 
w XX wieku. Początkowo był to, oznaczony momentem, sygnał spadającej kuli 
na maszcie sygnałowym. Wykorzystanie propagacji fal radiowych różnych częstotli-
wości, stymulowało rozwój współczesnej nawigacji. 
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• 1865 – wysłano telegraficznie pierwszy sygnał czasu, w celu sprawdzenia stanów 
wskazań chronometrów rozmieszczonych w portach  

• XX wiek – to okres rozwoju precyzyjnej nawigacji – wzrost dokładności pomiaru 
czasu. 

• 1904 – po raz pierwszy sygnał radiowy o małym zasięgu został wysłany ze stacji 
marynarki wojennej w Navesink koło Nowego Jorku. 

• 1907 – rozpoczęto w USA nadawanie drogą radiową ostrzeżeń nawigacyjnych. 

• 1909 – w Europie rozpoczęto regularną służbę czasu. 
 
11. Radionamierzanie 

• 1912 – wprowadzenie radionamierników do radionawigacji. 

• 1914 – zastosowanie pierwszego żyrokompasu zbudowanego przez firmę Anschutz. 

• 1919 –1939 – wprowadzenie echosondy w żegludze morskiej. 
 
12. Radar 

• 1904 – niemiecki inżynier Christian Hulsmeyer opatentował metodę wykorzystania 
w atmosferze odbicia fal radiowych od przeszkód, uzyskując odbiór echa wtórnego. 

• 1922 – Marconi potwierdził możliwość wykorzystania zjawiska odbicia fal radio-
wych do pomiaru odległości. 

• 1934 – dr Robert Page i Young zbudowali urządzenie nadawczo-odbiorcze do okreś-
lania pozycji samolotu, co można uznać za prototyp radaru. 

• 1937 – na okręcie USN „Leary” przetestowano pierwszy radar morski. 

• 1939 – wynalezienie magnetronu przez J. Randala i H. Bool’a z uniwersytetu 
Birmingham. 

• 1940 – brytyjsko-amerykańskie wykorzystanie magnetronu do konstrukcji radaru. 

• Okres II wojny światowej – wykorzystanie radaru na okrętach wojennych. 

• 1945 – rozpowszechnienie radaru na statkach handlowych. 

• 1942–1946 – zbudowanie przez USA systemu satelitarnego LORAN  A. 

• 1956 – wykorzystanie radaru w reżimie pracy ruchu rzeczywistego – ARPA. 

• 1958 –1959 – udostępnienie systemu satelitarnego LORAN C do powszechnego 
użytku; jego wyłączenie przewiduje się w roku 2005. 

• 1964 – wykorzystanie systemów satelitarnych w żegludze. 

• 1967 – satelitarny system nawigacyjny TRANSIT. 
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• 1973 – satelitarny system GPS – NAVSTAR. 

• Lata siedemdziesiąte – zbudowanie mapy elektronicznej. 

• 1991 – powszechne zastosowanie na statkach marynarki handlowej systemu sateli-
tarnego GPS-NAVSTAR. 

• 1995 – udostępnienie do powszechnego użytku rosyjskiego systemu satelitarnego 
GLONASS. Obecnie proponowany jest system GPS / GLONASS, jako bardziej 
dokładny i niezawodny. 

• 1998 – dopuszczenie map elektronicznych (ECDIS) (RCDS) do powszechnego 
użytku, na podstawie Konwencji SOLAS (V rozdział) i Rezolucji IMO. 

 

13. Optymalizacja tras oceanicznych 

Pierwsze metody optymalizacji tras oceanicznych spotykamy już w Średniowieczu. 
Na statkach żaglowych wykorzystywano trasy klimatyczne. Żagle, jako jedyny napęd 
statku, wymagały wykorzystywania pomyślnych wiatrów. Podstawą metody była 
znajomość rozkładu i rejonów występowania sezonowych wiatrów na oceanach 
świata. Główne informacje potrzebne do wyboru trasy, to rejony i okresy występowania 
pasatów, monsunów oraz wiatrów sezonowych, występujących w pobliżu kontynentów. 
Informacje te czerpano głównie z zapisów w dziennikach okrętowych i przekazów 
ustnych kapitanów żaglowców. 

Na rysunku 1 pokazano trasy żeglugowe wykorzystywane przez żeglarzy arabskich  
w latach 700-900, w drodze do Chin, jako trasy klimatyczne – sezonowo-optymalne. 
 

 
Rys. 1. Trasy klimatyczne na Oceanie Indyjskim [82] 
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 Na rysunku 2 pokazane są główne trasy klimatyczne żaglowców wychodzących 
z Europy na wschodnie i zachodnie trasy oceaniczne. 
 

 
Rys. 2. Przebieg tras klimatycznych na oceanach świata na tle głównych wiatrów sezonowych [82] 

 
W latach 700-1066 Wikingowie, zamieszkujący północne rejony Europy,               

wyruszali na podboje i zawijali do licznych portów Europy: Nantes (843),                    
Cadiz i Lizbona (844), Hamburg i Paryż (845). Na Islandię łodzie Wikingów               
dotarły w roku 874, a w dalszych latach na Grenlandię, do Nowej Fundlandji                   
i na Szpicbergen. Trasy żeglugowe Wikingów świadczą o znajomości metod nawigacji 
w rejonach północnych, przez większość roku pokrytych lodami. 
 

 
Rys. 3. Trasy rejsów Wikingów na półkuli północnej [82] 
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Informacje o warunkach żeglugi na Północnym Atlantyku, zdobyte w latach 
1600 -1860, pozwoliły na stworzenie pierwszych pomocy oceanograficznych (Maury –
1855, Atlas prądów Północnego Atlantyku). Pozwoliło to na opracowanie zalecanych 
tras żeglugowych dla żaglowców, a następnie dla statków z napędem mechanicznym. 
Mapy wykonane przez Maur’ego były sprawdzane i ulepszane dzięki informacjom 
dostarczanym przez kapitanów statków tam pływających. Trasa rekomendowana przez 
Maure’go z Nowego Jorku do Kalifornii wokół Przylądka Horn została skrócona 
z 183 do 139 dni. 

Wiek XVIII i XIX to okres rozkwitu transportu ładunków z Indii, Chin i Australii 
do Europy. Słynne klipry herbaciane, wykorzystując trasy klimatyczne na oceanach 
świata, osiągały prędkość 14 -16 węzłów. Okres ten można uznać za podstawę 
praktyki optymalizacji trasy ze względu na kryterium maksymalizacji prędkości.              
Na rysunku 2 pokazane są trasy klimatyczne żaglowców. Linie słabiej widoczne 
oznaczają główne kierunki sezonowych pasatów i monsunów. 

Statki żaglowe pokonywały dalekowschodnie trasy o długości 15 tys. mil morskich 
w czasie 100 dni. Rekord wynosił 99 dni. 

Koncepcja naukowej metody optymalizacji tras żeglugowych powstała w latach 
pięćdziesiątych dwudziestego stulecia. 

W roku 1956 rozpoczęto oferowanie armatorom i kapitanom statków handlowych 
porad wyboru optymalnych tras żeglugowych. Powstały prywatne firmy tworzące 
odpłatne biura porad i rekomendacji tras żeglugowych. Równocześnie Biuro Hydro-
graficzne Marynarki Wojennej USA oferowało podobne usługi dla własnej floty 
wojennej. Podobnie w Wielkiej Brytanii, Japoni, Rosji, Niemczech i Holandii, firmy 
prywatne uczestniczą w udzielaniu odpłatnych porad dla kapitanów statków. 
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