TECHNIKA

System Automatycznej Identyfikacji
Mi dzynarodowa Organizacja Morska, IMO, zabiega o ci e
poprawianie bezpiecze stwa na morzu, wymagaj c na armatorach instalowanie
coraz to nowszych i bardziej naszpikowanych elektronik urz dze . Dla
przyk adu AIS, Automatic Identification System, zosta wprowadzony rezolucj
MSC.74(69) Adoption of New and Amended Performance Standards za cznik 3
Recommendation on Performance Standards for an Universal Shipborne
Automatic Identification System (AIS) z 1998 roku, która zak ada zwi kszenie
bezpiecze stwa poprzez asystowanie oficerowi wachtowemu w nawigacji,
ochron rodowiska oraz mo liwo identyfikacji poprzez brzegowe systemy
kontroli i nadzoru ruchów statków – VTS (Vessel Traffic Services). Zobligowa o
to producentów wyposa enia radiowego do spe niania przez systemy AIS
poni szych wymaga funkcjonalnych:
1. Komunikacja statek – statek,
ównym zadaniem tej funkcji jest
unikni cie kolizji na morzu. Ka dy
statek wysy a i jednocze nie odbiera
informacje od innych obiektów
ywaj cych. Dane s otrzymywane
zarówno z urz dze pok adowych
(pozycja, pr dko ), jak równie
zawieraj
identyfikacj
jednostki
(numer IMO, sygna przywo awczy,
nazwa statku itp.) oraz informacj
ka dorazowo wprowadzan
przez
oficera wachtowego (port przeznaczenia, adunek).
2. Nabrze na
obserwacja,
AIS
zainstalowany na l dzie s u y do
otrzymania informacji o statku, jego
pozycji,
kierunku,
d ugo ci
i
szeroko ci, zanurzeniu oraz rodzaju
przewo onego adunku – szczególnie
adunków niebezpiecznych.
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3. Zintegrowane w VTS, na przyk ad do zarz dzania ruchem statków. Szczegó y
zarz dzania ruchem statków zosta y okre lone w rezolucji IMO A. 857(20).
Do ko ca 2004 roku wszystkie statki powy ej 300 ton brutto uprawiaj ce
eglug mi dzynarodow oraz wszystkie statki powy ej 500 brutto zosta y
wyposa one w systemy AIS. Warto zaznaczy , i certyfikowane urz dzenie AIS
powinno by oznaczone ko em sterowym, tzw. wheelmark, zgodnie z
wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 98/85/EC (A.2/4.13) wraz z
poprawkami. AIS powinno spe nia wymagania norm zharmonizowanych z
dyrektywami, tj. PN-EN 61993-2:2005, PN-EN 60945:2004, PN-EN
61162:20041. W Polsce tylko Polski Rejestr Statków S.A. jest jednostk
notyfikowan do certyfikacji urz dze nawigacyjnych na zgodno z dyrektyw
MED. Po zalogowaniu si na stron www.mared.org mo na sprawdzi aktualnie
uznane jednostki notyfikowane. Warto zaznaczy , i dla wyposa enia morskiego
umieszczonego na statku konwencyjnym bandery Unii Europejskiej PRS
akceptuje certyfikaty MED, natomiast dla statku konwencyjnego nie
ywaj cego pod bander kraju Unii Europejskiej wymagane jest wiadectwo
uznania typu wyrobu PRS, chyba e administracja morska pa stwa bandery
postanowi inaczej. PRS uzna systemy AIS takich firm jak:
- Furuno Electric Co. Ltd.,
- Kongsberg Seatex AS,
- Marine Data Systems (Pty) Ltd.,
- McMurdo Limited,
- NautiCast Schiffsnavigationssysteme AG,
- STN Atlas Marine Electronics GmbH.
Pe ny i aktualny wykaz wyrobów uznanych zosta zamieszczony w Internecie2.
Firmy, które s zainteresowane produkcj lub dystrybucj systemów AIS na
statkach z klas PRS mog skontaktowa si z Inspektoratem Konwencyjnym, w
celu uzyskania dodatkowych informacji.
Sposób dzia ania systemu
W zale no ci od pr dko ci statku, AIS co kilka sekund (od 2 do 10) wysy a
informacj o jego pozycji i pr dko ci otrzymane ze statkowego GPS-u oraz
kompasu. Z powodu problemów zwi zanych z interferencj informacje te s
nadawane na dwóch kana ach radiowych, na falach ultrakrótkich RX1-161,975 MHz
(87B) oraz RX2-162,025 MHz (88B). Natomiast statki, które stoj na kotwicy lub s
zacumowane wysy aj informacje o pozycji rzadziej – np. co 3 minuty.
Zró nicowanie cz sto ci nadawania pozwala na szersze wykorzystanie tego samego
pasma cz stotliwo ci do nadawania przez wiele nadajników. Ze wzgl du na fakt, i
nadajniki nadaj na tej samej cz stotliwo ci, niedopuszczalne jest, aby nadawa y
1
2

Tytu y norm s dost pne na stronach http://www.pkn.pl
http://www.prs.pl/dir74.html
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w tym samym momencie. Sygna jest multipleksowany zgodnie z opatentowan
przez szwedzkiego in yniera Lansa Håkana technologi STDMA (Self-organising
Time Division Multiple Access). Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na szersze
wykorzystanie pasma jest modulacja, w AIS zastosowano modulacj GMSK
(Gaussian Minimum Shift Keying), dzi ki której pr dko przesy u danych wynosi
9,6kB/s zgodnie z norm IEC 61993-2:2005.
Jak ju wspomnia em na wst pie, informacje nadawane przez AIS mo na
podzieli zasadniczo na dwie grupy – sta e oraz zmienne. Do informacji, które s
przesy ane cz ciej i dotycz zmiennych nale :
– status statku: na kotwicy (at anchor), w podró y (under way using engines),
awaria (not under command), etc.
– zwrot statku,
– dok adno okre lenia pozycji,
– szeroko oraz d ugo geograficzna z dok adno ci do 1/10000 minuty,
– kurs wzgl dem Ziemi, wzgl dny do 0,1 stopnia,
– rzeczywisty kurs, od zera do 359 stopni otrzymany np. z yrokompasu,
Dodatkowo, poni sze dane s nadawane co 6 minut.
– numer MMSI (Maritime Mobile Service Identity), unikalny numer
przydzielony dla statku,
– numer IMO, sta y numer do momentu zmiany bandery statku,
– sygna wywo awczy, call sign,
– nazwa statku, maksymalnie 20 znaków,
– rodzaj przewo onego adunku,
– wymiary statku zaokr glone do 1 metra,
– umiejscowienie na statku anteny systemu GPS,
– rodzaj systemu pozycjonowania, zazwyczaj GPS lub DGPS,
– zanurzenie statku, od 0,1 do 25,5 metra,
– port przeznaczenia,
– szacowany czas zawini cia do portu, ETA (estimated time of arrival)
podany w formacie miesi c/dzie godzina:minuta
Niebezpiecze stwo i korzy ci AIS
Niestety stosowanie systemu AIS, czyli podawanie informacji o pozycji
statków oraz przewo onych adunkach podnosi zagro enie atakiem pirackim, tym
bardziej, e dost pno informacji jest powszechna. Na stronie internetowej
aislive.com dost pne s dane wysy ane przez statki wyposa one w system AIS.
Operatorem witryny jest Live Limited, firma z siedzib w Wielkiej Brytanii, której
wspó a cicielem jest Lloyd’s Register – Fairplay Limited oraz HITT BV. Na rys. 1
przedstawiono widok portu w Rydze zarejestrowany na wspomnianej witrynie.
Wida na nim dwa statki z klas Polskiego Rejestru Statków, zacumowany w porcie
m/v Uniwersytet Slaski oraz wchodz cy do portu m/v Walka Mlodych. Niew tpliwie
monitoring statków dzi ki systemowi AIS jest przydatny operatorom statków, którzy
maj mo liwo sta ej obserwacji zarówno swojej floty jak i konkurencji.
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Rys. 1 Strona aislive.com umo liwia obserwacj ruchu statków w wybranym porcie
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Niebagatelne znaczenie ma równie fakt, i dzi ki dost powi do tych
informacji on-line, tak e rodziny marynarzy mog sprawdzi , gdzie znajduje si
wybrany statek. Nale y jednak zauwa y , i dost p do witryny dla osób
prywatnych jest stosunkowo drogi. Roczna subskrypcja dla jednego u ytkownika
kosztuje oko o 1000 dolarów. Pomimo tego, w bazie jest oko o 100000 statków,
65000 zarejestrowanych u ytkowników, a ponad 8000 korzysta z niej ka dego
dnia. W zakresie publicznym u ytkownik mo e otrzyma informacje o nazwie
statku, typie oraz znaku wywo awczym. Obecnie sie AISlive pokrywa swoim
zasi giem cztery kontynenty. Na Ba tyku, mo na obserwowa ruch na przyk ad
w Szczecinie, Gda sku, Rydze, Estonii (Tallin oraz Muuga). Oczywi cie
dost pne s równie wi ksze porty jak na przyk ad Kopenhaga. Zach cam do
skorzystania z darmowego dost pu pod adresem, http://aisfree.aislive.com.
W przeciwie stwie do p atnej subskrypcji, dane przedstawione na tej stronie
z opó nieniem. Stron
hobbystyczn , opart
na
prezentowane s
maps.google.com mo na znale
pod adresem http://www.ais-live.co.uk,
jednak e zakres monitorowanego obszaru morskiego ogranicza si jedynie do
zatoki w Southampton.
Podsumowanie
Systemy typu AIS pe ni funkcj urz dze wspomagaj cych nawigowanie
statkiem, a nie systemów pilotuj cych statek. Nie wszystkie obiekty znajduj ce
si na morzu s widoczne na ekranie monitora AIS, w zwi zku z czym radar,
pracuj cy na innej cz stotliwo ci i zasadzie, jest urz dzeniem niezast pionym.
Raporty Nautical Institute3 informuj , e AIS nie zawsze dzia a poprawnie, na
przyk ad zaobserwowano numer MMSI pojawiaj cy si w nazwie statku.
Ponadto ewentualne b dy mog wynika z b dnej instalacji urz dzenia. IMO
wyda o cyrkularz4 Guidelines for the Installation of a Shipboarne Automatic
Identification System (AIS). W cyrkularzu tym podano wytyczne poprawnego
monta u. Podobny system funkcjonuje w lotnictwie od lat bez zastrze e .
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50 lat temu Andrzej Urba czyk przep yn

tratw Ba tyk

Andrzej Urba czyk (ur. w 1936 r.) jest znanym w wiecie eglarzem. Znanym
chyba nawet bardziej w wiecie ni w Polsce. Gdy wyjecha z naszego kraju
(niektórzy mówili „uciek ”), zosta obywatelem wiata, mieszka w Ameryce,
Japonii, Szwecji, Niemczech i na Hawajach. Obecnie na sta e mieszka w
Kalifornii. Polskie publikacje eglarskie nie by y jednak dla niego askawe,
rzadko o nim wspominano.
W 1957 r., gdy mimo „odwil y” politycznej, zgoda administracyjna na podró
poza elazn kurtyn graniczy a z cudem, Urba czyk podj
wysi ek
zorganizowania wyprawy, która nawet dzi w dobie wszelkiej ma ci szalonych
pomys ów, by aby oryginalna. Postanowi mianowicie przep yn , na
zbudowanej specjalnie tratwie, Ba tyk do Szwecji.
Jak pisze Micha Kocha czyk, który towarzyszy A. Urba czykowi w rejsie
tratw ze Szwecji w 2006 r., mo liwo ci eglugowe tratwy s ograniczone.
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