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Cel: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z możliwościami projektowania 

własnych tras oraz prowadzenia żeglugi realizowanymi w różnych odbiornikach 

systemów nawigacyjnych. 

 

Zagadnienia teoretyczne: 

wpt, man over board (MOB), route, cross track error (xte), rhumb line (rl), great circle 

(gc), leg, velocity to destination (vtd), velocity made good (vmg), estimated time of 

approach (eta), estimate time enroute (ete), time to go (ttg), approach speed required 

(asr). 

 

Część wstępna: 

Część wstępną do ćwiczenia piątego stanowi uzupełniona karta pomiarowa: 

 Nagłówek w formie tabeli (Imię, Nazwisko, rok, grupa, temat i numer 

ćwiczenia, data wykonywania ćwiczenia) 

 Cel ćwiczenia 

 
Sprawozdanie: 
 

Podstawową część sprawozdania stanowi uzupełniona karta pomiarowa z 

podpisem prowadzącego zajęcia.  

Sprawozdanie powinno składać się z opracowania wyników z przebytego 

ćwiczenia, indywidualnych wniosków każdego studenta oraz odpowiedzi na pytania 

podane przez prowadzącego.  

SPRAWOZDANIE NALEŻY ODDAĆ NA NASTĘPNYCH ZAJĘCIACH!!! 

 

!!! CZAS WYKONANIA ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH 
STANOWISKACH NIE POWINIEN PRZEKROCZYĆ 20 MINUT!!! 

 

Literatura: 

1. Ackroyd N., Lorimer R., Global navigation - a GPS user’s guide, Lloyd’s of 
London Press LTD, London 1990. 

2. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, PWN, Warszawa 
2006. 

3. Januszewski J., Szymoński M., Systemy hiperboliczne w nawigacji morskiej, 
Wyd. Morskie, Gdańsk 1982.  

4. Specht, C., System GPS, Biblioteka Nawigacji nr 1, Bernardinum, Pelplin 
2007.  



Stanowisko nr 1 

Leica MK 10 DGP 

1. Jeżeli odbiornik jest wyłączony należy go włączyć. 
2. Poprzez wciśniecie klawisza CFG wejść do ustawień odbiornika i klawiszem 

kursora  wybrać zakładkę Navigation. 
a. zaznaczyć żeglugę po loksodromie (Rhumb Line) 
b. Parametry XTE: alarm = „yes” i limit = 6 kabli 
c. Parametry Approach: alarm = “yes” i distance = 1 nm 

3. Wejść do banku punktów drogowych przez naciśnięcie klawisza WPT i 
wprowadzić waypoint-y z tabeli 1 w następujący sposób: 

a. Nacisnąć klawisz ENTER w celu aktywowania klawiszy „softkey” i 
wybrać „Make new WPT”  

b. Zatwierdzić elipsoidę WGS-84 (softkey Select), wprowadzić szerokość 
geograficzną następnie przechodząc strzałką kursora w dół długość 
geograficzną pierwszego punktu drogowego. 

c. Przejść strzałką kursora w dół i wprowadzić nazwę waypoint’a, 
wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem „done”. W podobny 
sposób wprowadzić kolejne punkty drogowe. 

d. Po wprowadzeniu ostatniego punktu drogowego nacisnąć E. 
4. Za pomocą klawisza RTE przejść na stronę RTE2, klawiszami kursora  

wybrać Route 2 i nacisnąć klawisz E. 
5. Wcisnąć klawisz opisany „choose in bank” i skonstruować trasę wybierając 

przy pomocy kursora kolejne waypointy, które należy wstawiać za pomocą 
klawisza „insert this WPT”. Po wprowadzeniu ostatniego punktu zatwierdzić 
trasę przyciskiem „done” . Następnie wcisnąć klawisz „route name” po czym 

nazwać trasę swoim nazwiskiem. Zatwierdzić klawiszem „done”. Zapisać 

odległości i namiary między poszczególnymi waypointami, nacisnąć klawisz E 
6. Nacisnąć klawisze RTE (przejście do strony RTE1) i E. W przypadku aktywnej 

trasy należy najpierw ją skasować przez naciśnięcie klawisza „Remove”, 
„Clear route” oraz „Yes”. 

7. Nacisnąć klawisz „Insert route” i kursorem  wybrać własną trasę i ustawić ją 
jako aktywną wskazując odpowiedni kierunek żeglugi. Wcisnąć klawisze E.  

8. Klawiszem NAV wejść na stronę NAV3, zanotować i opisać wyświetlone dane 

(instrukcja do urządzenia str. 20). 
9. Uruchomić funkcję Man Over Board wciskając klawisz MOB, a następnie  

postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją 

10. Odczytać i zapisać wyświetlone informacje 

11. Kasowanie zaplanowanej trasy i alarmu MOB. Przy aktywnym ekranie MOB 
wcisnąć E, a następnie CANCEL MOB i ponownie klawisz E. Wybrać RTE 
(strona RTE1), zaznaczyć stworzoną przez siebie trasę, wcisnąć E, Remove i 
clear route, potwierdzić kasowanie wybierając yes. 

 
Tabela 1. 

DZIWNÓW DARŁOWO ROZEWIE HEL 

 = 5355’ N  = 5427’ N  = 5450’ N  = 5436’ N 

 = 01417’ E  = 01623’ E  = 01820’ E  = 01849’ E 



Stanowisko nr 2. 

®
 FX 412 Pro systemu DGPS 

1. Jeżeli odbiornik jest wyłączony należy go włączyć. 
2. Wcisnąć klawisz MENU, a następnie kursorem wybrać kolejno 2-WAYPOINT 

MENU, 3-ENTER/NEW i 0.LAT/LONG. 
3. Przy pomocy klawiszy kursora i klawiatury alfanumerycznej wprowadzić 

kolejno nazwę, symbol oraz współrzędne geograficzne pierwszego punktu 
drogowego z poniższej tabeli. Zatwierdzić klawiszem ENTER. 

DZIWNÓW DARŁOWO ROZEWIE HEL 

 = 5355’ N  = 5427’ N  = 5450’ N  = 5436’ N 

 = 01417’ E  = 01623’ E  = 01820’ E  = 01849’ E 

4. Powtórzyć czynności z punktu 2 i 3 dla kolejnych punktów drogowych z tabeli. 
5. W MAIN MENU wybrać 3-ROUTE MENU, następnie 3-ENTER/NEW i za 

pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadzić numer trasy 01, potwierdzić 
klawiszem ENTER. W przypadku komunikatu o istniejącej już trasie z 
numerem 01 należy ją zamienić czyli zaznaczyć odpowiedź YES? , 
zatwierdzić klawiszem ENTER i wykasować wprowadzone punkty drogowe 
przy pomocy klawisza 3. 

6. Nacisnąć klawisz 1 wybierając funkcję INSERT BEFORE, kursorem 
zaznaczyć odpowiedni punkt drogowy i zatwierdzić klawiszem ENTER. 
Kolejność wprowadzania punktów drogowych do trasy powinna być zgodna z 

zaplanowaną trasą. Po ostatnim punkcie drogowym zapisać długość całej 

trasy podaną w prawym górnym rogu ekranu, kursorem zaznaczyć OK? 
(prawy dolny róg ekranu) i potwierdzić klawiszem ENTER.. 

7. W ROUTE MENU zaznaczyć 7-ROUTE DETAILS, potwierdzić klawiszem 
ENTER, kursorem wybrać własna trasę i nacisnąć klawisz ENTER. W formie 

tabeli zapisać następujące informacje: nazwy i współrzędne geograficzne 

punktów drogowych, namiary i odległości między poszczególnymi punktami w 
trasie.  

8. W ROUTE MENU wybrać 0-ACTIVE ROUTE, zaznaczyć własna trasę, 
nacisnąć klawisz ENTER. Wybrać kierunek żeglugi FORWARD i nacisnąć 
klawisz ENTER. Poziomymi strzałkami kursora wybrać pierwszy punkt 

drogowy w trasie i nacisnąć klawisz ENTER. Zapisać i wyjaśnić informacje 

wyświetlone na ekranie (instrukcja do urządzenia str. 52, 53) 

9. Nacisnąć klawisz NAV, zapisać i wyjaśnić informacje wyświetlone na ekranie 

(instrukcja do urządzenia str. 52, 53). Wrócić do poprzedniego ekranu 
naciskając klawisz GoTo. 

10. Uruchomić funkcję Man Over Boat przytrzymując czerwony klawisz 

Mark/Mob co najmniej przez 2 sekundy. Zapisać informacje wyświetlone na 

ekranie. Nacisnąć klawisz ENTER w celu zakończenia funkcji MOB. 
11. Kasowanie zaplanowanej trasy. W MAIN MENU wybrać 3-ROUTE MENU, 

następnie 5-DELETE i 0-DELETE A ROUTE. Zaznaczyć kursorem własną 
trasę i potwierdzić klawiszem ENTER. Potwierdzić kasowanie zaznaczając 
kursorem YES? i naciskając klawisz ENTER. 

12. Kasowanie punktów drogowych. W MAIN MENU wybrać 2-WAPOINT MENU, 
następnie 7-DELETE i 1-DELETE ALL OF THE WAYPOINTS. Potwierdzić 
zaznaczając kursorem YES? i naciskając ENTER 



Stanowisko nr 3 

JRC GPS NAVIGATOR 

Wykonanie ćwiczenia: 

1. Jeżeli odbiornik jest wyłączony należy go włączyć. 

2. Ustawienie alarmów 

2.1. Nacisnąć klawisz MENU>ENT wybierz strzałkami góra/dół 

4.ALARM>ENT. Spisać dostępne alarmy. 

3. Planowanie trasy 

3.1. Wprowadzanie punktów drogi. Wciśnij klawisz MENU na panelu 

sterowania, wybierz strzałkami góra/dół 3.WPT/ROUTE>ENT  

3.1.1. Wybierz 1.ENTRY WPT/WPT LIST wprowadź poniższe punkty drogi 

DZIWNÓW DARŁOWO ROZEWIE 

 = 5355’ N  = 5427’ N  = 5450’ N 

 = 01417’ E  = 01623’ E  = 01820’ E 

 

3.2. Tworzenie trasy. Wciśnij MENU wybierz 3.WPT/ROUTE>ENT. Wybierz 

strzałkami góra/dół 2.MAKE ROUTE/ROUTE LIST>ENT. Wybierz 

pierwszą wolną trasę i potwierdź ENT. Wybierz z listy wskazane punkty 

drogi i zatwierdzając kolejne punkty drogi klawiszem „0” na panelu 

sterowania. 

3.3. Wciśnij CLR na panelu sterowania. Zanotować i wyjaśnić informacje 

dotyczące utworzonej trasy. 

3.4. Wciśnij MENU na panelu sterowania i wybierz 3.WPT/ROUTE >ENT. 

Wybierz strzałkami góra/dół 3.ROUTE START/END>ENT. Wybierz z listy 

utworzoną trasę i zatwierdź ENT. Wybierz opcję 3.NAVIGATION: 

START>ENT. Potwierdź start trasy. 

4. MOB.  

4.1. Aktywować funkcję „człowieka za burtą” wciskając klawisz MOB przez 5 

sekund na panelu sterowania. Zanotować i wyjaśnić  wyświetlone 

informacje. 

4.2. Wyłączyć alarm MOB wciskając klawisz MOB przez minimum 3 sekundy 

na panelu sterowania.  

5. Usuwanie trasy i punktów drogi 

5.1. Usuwanie tras i punktów drogi. Wciśnij klawisz MENU na panelu 

sterowania, wybierz strzałkami góra/dół 3.WPT/ROUTE>ENT. Wybierz 

strzałkami góra/dół 5.DELETE WPT/ROUTE>ENT, a następnie 

2.ROUTE DEL>ENT, strzałkami wybrać ALL>ENT oraz 1.WPR 

DEL>ENT, strzałkami wybrać ALL>ENT. 

6. Wyłączyć odbiornik.  



Stanowisko nr 4. 
GPSMAP 2010C 

1. Jeżeli odbiornik jest wyłączony należy go włączyć 
2. Projektowanie trasy 

2.1. Nacisnąć klawisz MENU, a następnie wybrać zakładkę ROUTES i nacisnąć 
klawisz New Route (lewy dolny róg). Przy pomocy klawiszy IN, OUT dobrać 
skale mapy 500ft. 

2.2. Przy pomocy kursora i klawisza ENTER skonstruować trasę od Wyspy 
Bielawa do pławy nr „76”. 

2.3. Po wprowadzeniu ostatniego punktu drogowego nacisnąć klawisz QUIT, aby 
zrezygnować z funkcji wprowadzania nowych punktów. Następnie nacisnąć 
klawisz Edit as Text (lewy dolny róg). 

3. Obliczanie parametrów trasy 
3.1. Wcisnąć klawisz Plan i ustawić prędkość na 15 kt, zużycie paliwa 800 kg/hr. 

Jako moment wyjścia ustawić bieżącą datę i godzinę. Nacisnąć klawisz QUIT. 

3.2. Wypełnić poniższą tabelę. W celu uzyskania odpowiednich danych należy 

trzecią kolumnę ustawić przy pomocy kursora na Leg Dist, Leg Time, Time 
To, i ETA 

Nr 

WPT 

φ λ Distance Course Leg Dist Leg Time Time To ETA 

         

         

         

3.3. Wyjść naciskając klawisz QUIT. Wybrać zakładkę Points 
3.4. Otwierając kolejno przy pomocy klawisza ENTER poszczególne punkty 

drogowe, wchodzące w skład trasy własnej, wyświetlić i zapisać w powyższej 

tabeli ich współrzędne geograficzne  
4. Nacisnąć klawisz NAV i kursorem wybrać Follow Route, potwierdzić klawiszem 

ENTER 
4.1. Przy pomocy kursora wybrać własna trasę i wybór potwierdzić klawiszem 

ENTER. 
4.2. Naciskając klawisz PAGE przejrzeć informacje dotyczące żeglugi 

zaplanowaną trasą oraz sposoby graficznego przedstawienia informacji. 

Zapisać nagłówek wyświetlanych stron. 

5. Wcisnąć klawisz MOB, zaznaczyć Yes i potwierdzić klawiszem ENTER. 
Naciskając klawisz PAGE przejrzeć informacje wyświetlane na poszczególnych 

ekranach (sposób przedstawienia sytuacji MOB) , zapisać nagłówek 

wyświetlanych stron. 
6. Wcisnąć klawisz NAV i wybrać opcję Stop Navigation, potwierdzić klawiszem 

ENTER. 
7. Kasowanie wprowadzonych punktów 

7.1. Wcisnąć klawisz MENU i wybrać zakładkę ROUTES, zaznaczyć własną trasę 
i wybrać opcję Delete Route, potwierdzić klawiszem ENTER. 

7.2. Przejść na zakładkę Points i wybrać Delete All, zatwierdzić przez naciśnięcie 
klawisza ENTER. 

 



Stanowisko nr 5. 
MAGELLAN FX324 MAP COLOR wraz z odbiornikiem 

CSI MBX-2 systemu DGPS. 
 
 

1. Projektowanie trasy. 
1.1. Z ALRS vol. 2 wybrać współrzędne geograficzne czterech dowolnych 

radiolatarni.  
1.2. Z MENU wybrać zakładkę WPT, a następnie wybrać pole 1 w celu 

sprawdzenia czy w liście punktów drogowych znajdują się wprowadzone 
wcześniej punkty drogi. Jeśli tak, z zakładki WPT wybrać pole 4 w celu ich 
skasowania. 

1.3. Wybierając pole 2 wprowadzić współrzędne wybranych punktów drogi. 

Nazwy punktów powinny być zgodne z nazwą radiolatarni. Zapisać 

wprowadzone punkty drogi wybierając ikonkę Save (w prawym górnym rogu 
ekranu). 

1.4.  Nacisnąć zakładkę RTE/TRK. Wybierając pole 2 stworzyć trasę o numerze 
01, składającą się z punktów drogi znajdujących się w liście, zapisać 
stworzona trasę. (inst. str.57). 

1.5.  Zapisać namiary i odległości między punktami drogi obliczone przez 

odbiornik. 
1.6. Wybrać pole 1 (Route list) zakładki RTE/TRK. Edytować stworzoną trasę, 

zatwierdzają klawiszem ENTER. Posługując się instrukcją str.56, opisać 
znaczenie ikon umieszczonych po prawej stroni ekranu. 

1.7. Aktywować trasę. 

1.8. Opisać informację, które w następstwie aktywowania trasy pojawiają się na 

ekranie i wyjaśnić, jakie znaczenia praktyczne mają one dla nawigatora. 

1.9.  Nacisną ikonkę STOP w celu dezaktywacji trasy.  
2. Modyfikacja trasy. 

2.1. Ponownie edytować stworzoną trasę 01. Wykorzystując z ikonki z prawej 
strony, wejść do poziomu modyfikacji trasy. Pomiędzy punktem drogi 1 i 2 

wstawić dodatkowy punkt drogi o współrzędnych φ=10°20,5´N =000°00,0´E. 
Zapisać zmiany.  

2.2. Posługując się tabelą terminów str.89 instrukcji firmowej wyjaśnić znaczenie 

parametru XTE. 

 



Stanowisko nr 6. 
FURUNO GP-80 systemu GPS z zewnętrznym 
odbiornikiem FURUNO GR-80 systemu DGPS 

1. Nacisnąć klawisz WPT/RTE i wybrać 4.WAYPOINT LIST  

a. Wprowadzić waypointy zgodnie ze wskazówkami zawartymi na dole ekranu 

(kursorem w prawo najechać na miejsce pozycji, za pomocą klawiatury 

wprowadzić współrzędne waypointu, kursorem w dół wybrać ikonę, 

zatwierdzić ENT, wpisać nazwę zatwierdzić ENTER) . Potwierdzić 

wprowadzenie wpt klawiszem ENT 

b. Wyjść z menu przyciskiem MENU/ESC 

2. Wcisnąć WPT/RTE  

a. Wybrać 5.ROUTE PLANNING 

b. Wybrać nr trasy (pierwszy wolny) zatwierdzić wybór klawiszem ENT 

c. Zgodnie z informacją na dole ekranu wprowadzić waypointy do trasy, wyjść 

klawiszem MENU/ESC 

d. Z okna ROUTE LIST spisać i wyjaśnić informacje dotyczące zaplanowanej 

trasy. Wyjść przyciskiem MENU/ESC  

3. Z Menu głównego wybrać 5.MANUAL CALCULATION  

a. Obliczyć namiar i odległość oraz czas podróży dla prędkości 10 kn dla dwóch 

dowolnych punktów z trasy. Wyjść z menu przyciskiem MENU/ESC. 

4. Wcisnąć GOTO i wybrać 4.ROUTE LIST, wprowadzić nr własnej trasy i zatwierdzić 

ENTER 

a. Nacisnąć klawisz DISPLAY/SEL i wybrać po kolei wszystkie ekrany 

(PLOTTER 1, PLOTTER 2, HIGHWAY, NAVIGATION DATA) i krótko je 

scharakteryzować 

5. Funkcja Man Over Board 

a. Zgodnie z informacjami z instrukcji strona 3-4 uruchomić alarm MOB 

b. Zanotować zmiany na ekranach NAVIGATION i DATA 

c. Wcisnąć GOTO, wybrać 5.CANCEL, zatwierdzić ENTER 

6. Kasowanie trasy i punktów drogowych 

a. Wcisnąć MENU/ESC, wybrać 3.ERASE TRACK/MARK, zaznaczyć ERASE 

MARK, potwierdzić ENTER 

b. Wcisnąć klawisz WPT/RTE i wybrać opcję Waypoint List 

c. Zaznaczyć dowolny waypoint i wcisnąć CLEAR, potwierdzić ENTER 

d. Wykasować wszystkie waypointy 



Stanowisko nr 7. 

SIMRAD MX 610 
1. Włączyć odbiornik 

2. Projektowanie trasy  

2.1. Nacisnąć MENU, następnie zakładkę Wpt/Rte/Trk i zatwierdzić ENT. W 

zakładce Waypoints utworzyć nowe punkty drogi przy pomocy „New 

Waypoint…” (znajduje się na końcu kolumny Name). 

2.2. Nowe punkty drogi wprowadzić z tabeli poniżej 

 

1. DZIWNÓW 2. DARŁOWO 3. ROZEWIE 4. HEL 

 = 5355’ N  = 5427’ N  = 5450’ N  = 5436’ N 

 = 01417’ E  = 01623’ E  = 01820’ E  = 01849’ E 

 
 

3. Tworzenie trasy 

3.1. Przejdź do zakładki Routes, przy pomocy klawisza PAGE. W zakładce 

Routes utworzyć nową trasę przy pomocy „New Routes…” (znajduje się na 

końcu kolumny Name).  

3.2. Jako nazwę trasy wprowadź numer swojej grupy laboratoryjnej i potwierdź 

Enterem za pomocą wirtualnej klawiatury. Przy pomocy pokrętła podświetl 

główną tabelę i potwierdź ENT. Z tabeli punktów drogi wybrać wszystkie 

wprowadzone przez siebie waypointy.  

3.3. Po wprowadzeniu wszystkich punktów, wcisnąć klawisz CLR. 

3.4. Powróć do głównego ekranu 

4. Uruchamianie trasy 

4.1. Wciśnij MENU. Przejdź do zakładki Goto i zatwierdź ENT. 

4.2. Wybierz swoją trasę, którą wcześniej stworzyłeś. Zatwierdź ENT. 

4.3. Wciśnij klawisz NAV. Zapisz i wyjaśnij wszystkie wyświetlone informacje na 

ekranie (instrukcja strona 40). 

5. Uruchamianie funkcji Man Over Board. 

5.1. Aby uruchomić MOB przytrzymaj klawisz MOB przez 3 sekundy. Zapisz 

informacje wyświetlone na ekranie. Wciśnij klawisz AIS. Zapisz 

spostrzeżenia. 



5.2. Aby zakończyć funkcje MOB wciśnij MENU, wybierz zakładkę „Cancel 

navigation” i potwierdź ENT. 

6. Kasowanie punktów drogi i zaplanowanej trasy. 

6.1. Nacisnąć MENU, następnie zakładkę Wpt/Rte/Trk i zatwierdzić ENT. Za 

pomocą PAGE przejdź do zakładki Routes. Kliknij Menu i zaznacz „Delate 

all” 

6.2. Przejdź do zakładki Waypoints za pomocą klawisza PAGE. Kliknij przycisk 

Menu i zaznacz „Delete all”. 

7. Wyłączyć urządzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA POMIAROWA 
Temat: 

 
Numer 
ćwiczenia: 

Nazwisko i imię: 

 
Grupa: Data i podpis 

prowadzącego: 

 

Cel ćwiczenia: 

 
 

Stanowisko 1. 

Stanowisko 2. 



Stanowisko 3. 

Stanowisko 4. 



Stanowisko 5. 

Stanowisko 6. 



Stanowisko 7. 

Pytanie 1: 

Pytanie 2: 

Odpowiedzi na pytania: 

 

 

 


