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1. Uzasadnienie wyboru tematu 
 

Rozwój gospodarczy świata stawia coraz większe wymagania ekonomiczne wobec żeglugi 

morskiej, stanowiącej znaczący element gospodarki międzynarodowej. Armatorzy dążą 

do zapewnienia terminowości transportu towarów do portów bez względu na warunki 

hydrometeorologiczne, a także redukcji kosztów eksploatacyjnych statków z jednoczesnym 

zachowaniem bezpieczeństwa żeglugi. Analizy prowadzone przez towarzystwa klasyfikacyjne 

wskazują, że 80% niebezpiecznych zdarzeń na morzu jest związanych z błędnymi decyzjami 

człowieka (Rothblum 2000). W większości wynikają one z nieprzestrzegania międzynarodowych 

przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, czyli prawideł COLREG. Błędne decyzje są również 

skutkiem braków w wyszkoleniu, wadliwego zarządzania harmonogramem pracy i szeregu innych 

czynników. Mimo stosowanych dziś systemów wspomagania decyzji, wciąż dochodzi do kolizji 

statków, które stanowią najczęściej występujący typ wypadków na morzu. Szczególne zagrożenie 

dotyczy obszarów o dużym natężeniu ruchu takich jak dojścia do portów, strefy przybrzeżne oraz 

wąskie przejścia morskie związane z ograniczeniami nawigacyjnymi (kanały, cieśniny) 

(Śmierzchalski 1998). W tych rejonach przestrzeń, w której mogą poruszać się statki, regulują 

ustanowione formalnie rejony rozgraniczenia ruchu, tak zwane tory wodne. Szlaki te są jednak 

używane przez statki realizujące różne zadania. Kolejnym czynnikiem wpływającym 

na bezpieczeństwo żeglugi jest ograniczona widzialność. W analizie przyczyn zgonów na morzu 

przeprowadzonej w pracy (Svetak 2003) wykazano na próbie 500 statków, że w 10% przypadków 

śmierć nastąpiła wskutek kolizji statków.  

W pracy (Pietrzykowski 2004) wskazano, że podejmowane przez człowieka decyzje 

są psychologicznie obłożone szeregiem ryzykownych czynników: 

 

 rozstrzygnięcia dokonywane są poprzez uproszczenie złożonego zadania, wskutek ignorowania 

niektórych wariantów rozwiązań i ich rezultatów, 

 decydenci przeceniają możliwość wystąpienia zdarzeń mało prawdopodobnych, jednocześnie 

nie biorąc pod uwagę możliwości zaistnienia zdarzeń wysoce prawdopodobnych, 

 w prostych, ryzykownych zadaniach decydenci wybierają algorytmiczną strategię 

maksymalizującą subiektywnie oczekiwany wynik podjętej decyzji, która jest liniową 

kombinacją indywidualnie postrzeganego prawdopodobieństwa wyników i skutków, 

 poziom podejmowanego ryzyka wiąże się z potrzebą agresji i dominacji decydenta. Jest 

to indywidualna cecha charakteru, która pozwala mu akceptować wyższy poziom ryzyka 

w procesie podejmowania decyzji (Kapliński 1997). 

 

Podsumowując, decyzje podejmowane przez decydenta związane są z ryzykiem błędu, który może 

doprowadzić do kolizji statków. Dlatego też korzystne jest, aby decyzje te były podejmowane 

w oparciu o dane prezentowane przez system wspomagania decyzji. Takie rozwiązanie pomoże 

decydentowi prowadzić statek bezpiecznie oraz po możliwie najkrótszym kursie, co pozwoli 

zredukować liczbę kolizji. 

 

W nawigacyjnych systemach wspomagania decyzji problem definiuje się następująco: dany jest 

ruchomy obiekt o określonych własnościach dynamicznych i kinematycznych oraz środowisko, 

w którym się on porusza. Należy znaleźć ścieżkę przejścia między punktem początkowym 

i końcowym, spełniającą warunki omijania przeszkód statycznych i dynamicznych oraz inne kryteria 

optymalizacyjne (Śmierzchalski 1998).  
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W pracy „Ewolucyjny system do wyznaczania ścieżek przejść obiektów morskich w obszarach 

o dużym natężeniu ruchu” problem ten został rozszerzony na zbiór jednostek morskich znajdujących 

się w obszarze o dużym natężeniu ruchu. Pozwala to na optymalizację potencjalnie obniżającą koszty 

pokonywania tych ścieżek dla wszystkich rozpatrywanych statków przy uwzględnieniu prawideł 

COLREG, określających pierwszeństwo drogi obiektów w sytuacjach potencjalnej kolizji. 

Żeby rozwiązać to zadanie, opracowano hierarchiczną ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek 

przejść. Metoda ta została wykorzystana w algorytmie hEP/N (ang. hierarchical Evolutionary 

Planner/Navigator – hierarchiczny Ewolucyjny Planer/Nawigator). Algorytm ten został zbudowany 

w oparciu o algorytm Evolutionary Planner/Navigator w wersji ϑEP/N++ (Śmierzchalski 1998). 

Pozwala to wykorzystać zalety algorytmu ϑEP/N++ w zadaniu wyznaczania ścieżek przejść 

dla zbioru obiektów dynamicznych w obserwowanym środowisku. 

Istotnym elementem hierarchicznej ewolucyjnej metody wyznaczania ścieżek przejść jest 

możliwość wyznaczania bezpiecznych ścieżek przejść z uwzględnieniem prawideł COLREG. 

Prawidła te opisują, który z dwóch statków w sytuacji potencjalnej kolizji posiada pierwszeństwo 

drogi. Oznacza to, że w danym środowisku możliwe jest określenie hierarchii statków, w której część 

jednostek ustępuje drogi innym statkom. Hierarchia ta, wyznaczana w algorytmie hEP/N, determinuje 

kolejność poszukiwania ścieżek przejść dla statków w obserwowanym środowisku. Dla pierwszej 

jednostki (o najwyższej pozycji w hierarchii) zostaje ona wyznaczona w środowisku, w którym 

występują jedynie ograniczenia statyczne. Przy poszukiwaniu ścieżki przejścia dla drugiego statku, 

algorytm uwzględnia konieczność uniknięcia kolizji z wcześniej rozpatrywanym obiektem. 

Dla kolejnej jednostki poszukuje się ścieżek niezagrażających kolizją ze statkami, dla których ścieżka 

przejścia została wyznaczona. Proces ten jest powtórzony dla każdej jednostki w obserwowanym 

środowisku. Każdy statek musi również unikać przeszkód statycznych. Algorytm hEP/N działa 

z uwzględnieniem prawideł COLREG przy jednoczesnej możliwości wyznaczenia bezpiecznego 

scenariusza zachowania statków w przypadku, gdy dowolny obiekt nie stosuje się do postanowień 

tych prawideł. Jest to możliwe poprzez modyfikację pozycji w hierarchii statku nieprzestrzegającego 

prawideł COLREG na wyższą przez operatora algorytmu hEP/N. 

Dane wejściowe algorytmu można pozyskać z morskich systemów śledzenia i identyfikacji 

statków. Pozwalają one zidentyfikować obiekt (przy pomocy systemu AIS – ang. Automatic 

Identification System), śledzić jego ruch (przy wykorzystaniu systemu VTS – ang. Vessel Tracking 

System) oraz wyznaczać bezpieczny kurs na podstawie danych z radaru (przy użyciu systemu ARPA 

– ang. Automatic Radar Plotting Aid) (Abramowicz-Gerigk 2009). W opracowanej metodzie, 

wymagane dane wejściowe dostępne są w systemie AIS. Dane te przetwarzane będą w systemie VTS. 

Osoba nadzorująca dany obszar będzie otrzymywać rozwiązanie algorytmu, który pozwoli 

bezpiecznie koordynować ruch nadzorowanych statków. 
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2. Teza i cele rozprawy 
 

W pracy „Ewolucyjny system do wyznaczania ścieżek przejść obiektów morskich w obszarach 

o dużym natężeniu ruchu„ tezę sformułowano następująco: 

 

Wykorzystanie metody ewolucyjnej do wyznaczania ścieżek przejść statków pozwoli 

na rozszerzenie funkcjonalności systemów nadzoru i śledzenia jednostek morskich o możliwość 

koordynacji ścieżek przejść dla wszystkich obiektów obecnych w nadzorowanym obszarze o dużym 

natężeniu ruchu i jednocześnie może to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa.  

 

Głównym celem pracy było opracowanie ewolucyjnej metody do wyznaczania ścieżek przejść, 

która pozwoli na: 

 

 potencjalne rozszerzenie funkcjonalności obecnie stosowanych systemów nadzoru ruchu 

morskiego o możliwość wyznaczania zbioru bezpiecznych ścieżek przejść dla statków 

znajdujących się w obserwowanym środowisku, 

 wyznaczanie ścieżek przejść z uwzględnieniem hierarchii. Hierarchia ta wyznaczana jest przez 

algorytm hEP/N w oparciu o prawidła COLREG. W szczególnych wypadkach możliwa jest 

modyfikacja hierarchii przez operatora algorytmu. 

 wyznaczanie ścieżek przejść dla statków przy użyciu metody ewolucyjnej z uwzględnieniem 

następujących parametrów: 

 

o bezpieczeństwo, 

o długość ścieżki przejścia, 

o liczba i zakres zmian kursu, 

o czas potrzebny do pokonania ścieżki przejścia; 

 

 wyznaczenie bezpiecznych ścieżek przejść, czyli takich, które nie przecinają przeszkód 

statycznych oraz gwarantują bezkolizyjność z innymi statkami, 

 przeprowadzenie symulacji z wykorzystaniem danych, które można pozyskać z istniejących 

systemów śledzenia i nadzoru jednostek morskich, 

 wyznaczanie wyników w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co pozwoli na aktualizację 

rozwiązania algorytmu wraz z odświeżaniem informacji w systemie AIS. 

  



6 

 

3. Struktura pracy, najważniejsze definicje oraz kryteria doboru źródeł 
 

W rozdziale pierwszym przedstawiono motywacje do rozwiązania analizowanego problemu 

oraz wprowadzono ogólny opis proponowanej metody. Zdefiniowano założenia i cele, jak również 

sformułowano tezę pracy. 

W rozdziale drugim przedstawiono definicję obszaru o dużym natężeniu ruchu. W pracy przyjmuje 

się, że jest to obszar nadzorowany przez system VTS, a opisaną w pracy hierarchiczną ewolucyjną 

metodę wyznaczania bezpiecznych ścieżek przejść określono jako system wspomagania decyzji 

rozszerzający funkcjonalność systemu VTS. Wskazano, że metoda ta przeznaczona jest dla operatora 

systemu VTS i ma za zadanie wspomaganie wyboru optymalnych strategii rozwiązywania 

oraz optymalizacji ruchu morskiego dla typowych oraz awaryjnych sytuacji nawigacyjnych. 

Sam system VTS został zdefiniowany jako system kontroli ruchu statków wprowadzony przez 

odpowiednie władze danego państwa, aby zapewnić bezpieczeństwo, efektywność żeglugi oraz 

ochronę środowiska naturalnego poprzez oddziaływanie na ruch statków i reagowanie na sytuacje 

nawigacyjne odbywające się w rejonie obserwacji (IMO 2002). W rezolucji (IMO 1997) zaleca 

się wykorzystanie systemów VTS w rejonach portów, kanałów podejściowych do portów oraz innych 

obszarach o dużym natężeniu ruchu. Systemy te, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w rezolucji 

(IMO 1997), powinny być również ustalane w rejonach trudnych nawigacyjnie oraz wrażliwych 

na zagrożenia ekologiczne w związku z przewożeniem ładunków niebezpiecznych. W tekście 

uchwały (IMO 2002) podkreślono, że na terenach objętych nadzorem ruchu za decyzje związane 

z prowadzeniem nawigacji oraz za manewrowanie statkiem odpowiada kapitan.  

W tym samym rozdziale dokonano również przeglądu metod rozszerzających funkcjonalność 

systemów VTS, które są zbliżone do hierarchicznej metody wyznaczania ścieżek przejść. 

Poszukiwano metod, które uwzględniają wyznaczanie bezpiecznych ścieżek przejść 

w obserwowanym środowisku. Wśród opisanych metod znalazły się takie, które pomijały prawidła 

COLREG lub pozwalały na wyznaczenie ścieżek przejść wyłącznie dla znanych sytuacji 

nawigacyjnych. Nie wszystkie prace prezentowały sposób wyznaczania ścieżek przejść. Tylko 

wybrane metody pozwalały na wyznaczenie tych ścieżek dla wielu obiektów. W przypadku rozwiązań 

wykorzystujących systemy ekspertowe, wyznaczanie ścieżek przejść wymaga gromadzenia w czasie 

danych wejściowych, które nie muszą prowadzić do rozwiązań optymalnych lub zbliżonych 

do optymalnych. Żadna z prezentowanych metod nie przedstawiła funkcjonalności, która pozwalałaby 

na jednoczesną optymalizację ścieżek przejść wielu statków w czasie zbliżonym do rzeczywistego.  

Hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść pozwala na wyznaczenie zbioru 

bezpiecznych ścieżek przejść w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ścieżki wyznaczane są w oparciu 

o bieżące dane dostępne w systemie AIS w sposób, który narzuca przestrzeganie prawideł COLREG. 

W sytuacji awaryjnej, operator systemu może jednak wykorzystać hierarchiczną ewolucyjną metodę 

wyznaczania ścieżek przejść celem wyznaczenia ścieżek niezgodnych z prawidłami COLREG. 

Okoliczności, w których takie działania mogą wystąpić zostały przedstawione w pracy. 

Rozdział rozpoczęto opisem wydarzeń, które zdeterminowały współczesny stan prawny regulujący 

proces unikania kolizji. Następnie przedstawiono przegląd metod wyznaczania manewru uniknięcia 

kolizji, ponieważ stanowi on element procesu wyznaczenia bezpiecznej ścieżki przejścia. Metody 

wyznaczania tych ścieżek podzielono na metody: 

 

   deterministyczne, 

   heurystyczne: 
 

o oparte o teorię zbiorów rozmytych, 

o algorytm mrówkowy, 
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o wykorzystujące systemy ekspertowe, 

o wykorzystującą sieci neuronowe. 

 

W rozdziale pominięto inną grupę metod heurystycznych, którą stanowią algorytmy ewolucyjne, 

Metoda ta stanowi podstawę hierarchicznej ewolucyjnej metody wyznaczania ścieżek przejść, 

co determinuje konieczność szczegółowego opisu oraz dedykowanego przeglądu ewolucyjnych metod 

wyznaczania bezpiecznych ścieżek przejść na morzu. Opis oraz przegląd tych metod zawarto 

w  rozdziale 4.  

W rozdziale przedstawiono 24 metody wyznaczania manewru uniknięcia kolizji oraz opisano 13 

metod wyznaczania ścieżek przejść w środowisku morskim. Przegląd metod z rozdziału 4 wykazał, 

że nie istnieje uniwersalna metoda, która w sposób wyczerpujący spełniałaby wymagania stawiane 

zadaniu poszukiwania i optymalizowania bezpiecznych ścieżek przejść na morzu. Część metod 

poddanych analizie nie może zostać wykorzystana w warunkach rzeczywistych ze względu 

na ignorowanie prawideł COLREG. Również sposób wyznaczania ścieżek dla wielu obiektów (gdy 

uwzględniony) może często prowadzić do nieoptymalnych lub niebezpiecznych rozwiązań gdy 

w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony większej liczby jednostek, sytuacje kolizyjne 

rozpatrywane są jako zbiory kilku potencjalnych zagrożeń z udziałem pary statków. Różnorodność 

i zawodność prezentowanych metod potwierdza złożoność rozwiązywanego zadania. Hierarchiczna 

ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść niestety również nie stanowi kompletnego 

rozwiązania problemu wyznaczania ścieżek przejść dla wielu obiektów ze względu na pomijanie 

dynamiki obiektów. Wyróżnia się jednak na tle innych opisanych metod możliwością wyznaczania 

zbioru ścieżek przejść dla wszystkich jednostek znajdujących się w obszarze obserwacji w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego. Również, na tle innych metod wyznaczania ścieżek przejść 

w środowisku morskim, hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść wyróżnia 

się możliwością wyznaczania ścieżek przejść zarówno przestrzegających (domyślnie) jak 

i pomijających prawidła COLREG. 

W rozdziale czwartym omówiono algorytmy ewolucyjne. Stanowią one metodę optymalizacji 

stochastycznej opartą na ewolucyjnych mechanizmach doboru naturalnego i dziedziczności. 

Naśladują one analogiczne procesy zachodzące w świecie biologicznym (Goldberg 2005; 

Michalewicz 1996). Łączenie ewolucyjnej zasady przeżycia najlepiej przystosowanych osobników 

z systematyczną, choć losową, wymianą informacji pozwala otrzymać skuteczną metodę uzyskiwania 

rozwiązań (Cormen 2001). W metodzie tej terminy biologiczne zostały przeniesione na grunt 

algorytmiczny, gdzie zbiór rozwiązań, pomiędzy którymi dochodzi do wymiany i rekombinacji 

danych, nazywany jest populacją osobników. Każdy z nich ma przypisany pewien zbiór informacji 

stanowiących jego genotyp, a będących podstawą do wyznaczenia fenotypu. Fenotyp to zbiór cech 

danego osobnika, które podlegają ocenie przez funkcję przystosowania. Funkcja ta przypisuje 

osobnikowi wartość przystosowania, która określa jakość reprezentowanego przez niego rozwiązania 

(Arabas 2004). Genotyp osobnika składa się z chromosomów, które zawierają kod określający 

fenotyp oraz informacje pomocnicze dla algorytmu ewolucyjnego. Informacje te mogą nie mieć 

bezpośredniego wpływu na wartość przystosowania osobnika. Chromosom złożony jest z genów, 

czyli elementarnych części składowych rozwiązania rozpatrywanego problemu. Z każdym krokiem 

działania algorytmu zbiór rozwiązań, na skutek wymiany informacji, będzie się zmieniać. Populację 

pojedynczego kroku nazywać się będzie pokoleniem. 

W rozdziale tym omówiono zalety oraz wady metody ewolucyjnej na tle metod klasycznych oraz 

przedstawiono schemat działania algorytmu ewolucyjnego. Omówiono modyfikacje algorytmów 

ewolucyjnych, które zostały wykorzystane w trakcie badań nad ewolucyjną hierarchiczną metodą 

wyznaczania ścieżek przejść. Rozdział zakończono przeglądem prac, w których zastosowano metodę 

ewolucyjną w problemie wyznaczania ścieżek przejść na morzu. Przedstawiono algorytm ϑEP/N++ 
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(Śmierzchalski 1997), w oparciu o który zbudowano algorytm hEP/N, który wykorzystuje 

hierarchiczną, ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek przejść. Przegląd obejmuje również trzy inne 

prace, w tym metodę ewolucyjnych zbiorów bezpiecznych trajektorii (Szłapczyński 2009, 2012a, 

2012b). Metoda ta jest zbliżona do hierarchicznej metody wyznaczania ścieżek przejść. Cechy 

odróżniające obie metody zostały przedstawione w dedykowanym podrozdziale rozdziału piątego. 

W rozdziale piątym przedstawiano hierarchiczną ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek przejść 

oraz algorytm hEP/N. Informacje zawarte w tej sekcji pracy zostaną przedstawione w następnym 

rozdziale autoreferatu. Osobną sekcję tego dokumentu stanowi również przedstawienie badań 

(rozdział 6) oraz podsumowanie pracy (rozdział 7). W bibliografii znalazło się 191 pozycji literatury. 

 

W ramach uzupełnienia treści poszczególnych rozdziałów, w dodatkach zawarto: 

 wybrane definicje oraz prawidła COLREG, 

 opis elektronicznych map nawigacyjnych ECDIS – ang. electronic chart display 

and information system), 

 opis systemu ARPA, 

 opis systemu AIS z uwzględnieniem: 

o podstawowych parametrów, 

o wymagań technicznych, 

o informacji dostępnych w systemie AIS, 

o analizy ruchu statków z wykorzystaniem systemu AIS, 

o analizy jakości danych pozyskiwanych z systemu AIS, 

 opis systemu LRiT, 

 opis systemu VTMiS, 

 opis etapów spotkania statków w sytuacji kolizyjnej, 

 prezentację parametrów statków, które zostały wykorzystane w scenariuszu testowym VII 

i VIII. 
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4. Hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść 
 

Analiza literatury wykazała, że istnieją jedynie nieliczne metody pozwalające na wyznaczanie 

bezpiecznych ścieżek przejść dla wielu obiektów w obszarach o dużym natężeniu ruchu, czyli 

objętych nadzorem sytemu VTS. Było więc uzasadnione opracowanie metody, która pozwoli 

wyznaczyć te ścieżki dla wszystkich statków w obserwowanym środowisku. Problem wyznaczania 

bezpiecznych ścieżek przejść dla wielu obiektów w obszarze o dużym natężeniu ruchu, którego 

dotyczy opracowana hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść, został 

zdefiniowany następująco: 

 

Dane jest środowisko o ograniczonym obszarze, w którym znajdują się obiekty statyczne 

i dynamiczne. Należy wyznaczyć ścieżki przejść dla obiektów dynamicznych umożliwiające każdemu 

z tych obiektów pokonanie zakładanej trasy. Ścieżki te muszą spełniać warunki omijania przeszkód 

statycznych (lądy, obszary ograniczenia ruchu) i dynamicznych (inne statki) oraz uwzględniać 

ekonomikę żeglugi (długość trasy, zakres zmian kursu i czas przebycia ścieżki przejścia), jak również 

prawidła COLREG. Za środowisko przyjmuje się obszar o dużym natężeniu ruchu. 

  

W hierarchicznej ewolucyjnej metodzie wyznaczania ścieżek przejść dane wejściowe dotyczące 

między innymi bieżącej pozycji, kursu i prędkości obiektów znajdujących się w obserwowanym 

środowisku można pozyskać z systemu AIS. Dane te pozwalają na wykrycie potencjalnych sytuacji 

kolizyjnych oraz wyznaczenie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść dla wszystkich obserwowanych 

jednostek. Należy również zapewnić, aby ścieżki te były zgodne z prawidłami COLREG. W ramach 

tych prawideł określone są zasady wyznaczania pierwszeństwa drogi statku w sytuacji potencjalnej 

kolizji. Możliwe jest zatem opracowanie hierarchii jednostek rozumianej jako uporządkowany zbiór 

statków obecnych w obserwowanym środowisku. Pozycja danej jednostki w tym zbiorze określać 

będzie, którym statkom dana jednostka ustępuje drogi według prawideł COLREG.  

Algorytm hEP/N, który wykorzystuje hierarchiczną ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek 

przejść, wyznacza hierarchię dla wszystkich statków w obserwowanym środowisku. W następnym 

kroku, dane wejściowe oraz wyznaczona hierarchia wykorzystywane są w algorytmie hEP/N celem 

wyznaczenia zbioru bezpiecznych ścieżek przejść dla tych jednostek. Algorytm ten stanowi 

zmodyfikowaną wersję algorytmu ϑEP/N++ (Śmierzchalski 1998). Algorytm w wersji hEP/N 

pozwala na wyznaczenie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść dla wszystkich statków 

w obserwowanym środowisku, wykorzystując przy tym wyznaczoną hierarchię tych jednostek. 

Dla statku znajdującego się na najwyżej pozycji w hierarchii, ścieżka przejścia wyznaczana 

jest z uwzględnieniem jedynie ograniczeń statycznych. Przy poszukiwaniu ścieżki przejścia 

dla drugiego statku w hierarchii, algorytm uwzględnia konieczność uniknięcia kolizji z wcześniej 

rozpatrywaną jednostką. Dla kolejnych statków, wyznaczane ścieżki przejść muszą zapewnić brak 

kolizji ze wszystkimi jednostkami znajdującymi się na wyższych pozycjach w hierarchii. Każda 

jednostka musi również unikać ograniczeń statycznych. 

Rezultatem działania algorytmu hEP/N jest zbiór bezpiecznych ścieżek przejść, który może zostać 

wykorzystany przez operatora systemu VTS celem koordynacji ruchu statków obecnych 

w obserwowanym środowisku. Proponowana metoda wyznaczania ścieżek przejść może zatem 

być zastosowana jako system wspomagania decyzji rozszerzający funkcjonalność systemu VTS. 
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Hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść składa się z następujących etapów 

(rysunek 1): 

1. Wprowadzenie danych wejściowych o statkach znajdujących się w obserwowanym środowisku 

do algorytmu hEP/N. 

2. Wyznaczenie hierarchii statków znajdujących się w obserwowanym środowisku w oparciu 

o prawidła COLREG.  

3. Akceptacja hierarchii statków. Jeżeli wyznaczona przez algorytm hierarchia nie odpowiada 

bieżącej sytuacji nawigacyjnej w obserwowanym środowisku, możliwa jest jej modyfikacja 

przez operatora systemu VTS. 

4. Wyznaczenie ścieżek, zdefiniowane jako wyznaczenie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść 

dla wszystkich statków w obserwowanym środowisku.  

5. Realizacja wyznaczonych ścieżek przejść. 

 

     
 

Rysunek 1. Schemat hierarchicznej ewolucyjnej metody wyznaczania ścieżek przejść. 
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5. Metodyka badań 
 

 

Aby zweryfikować możliwości opracowanego algorytmu hEP/N, przygotowano 9 scenariuszy 

testowych. Sześć z nich stanowi różne sytuacje kolizyjne na morzu, dwa pozostałe to symulacje 

działania algorytmu hEP/N w warunkach rzeczywistych. W ostatnim scenariuszu testowym dokonano 

próby porównania rozwiązań otrzymanych z wykorzystaniem algorytmu hEP/N z rozwiązaniami 

otrzymanymi metodą ewolucyjnego zbioru bezpiecznych trajektorii (Szłapczyński 2009). Poniżej 

przedstawiono wybrane scenariusze testowe. 

W badaniach, gdzie było to uzasadnione, rozważano różne hierarchie jednostek danego 

środowiska. Pozwoliło to wyznaczyć rozwiązania zgodne, jak i niezgodne z prawidłami COLREG. 

Symulacje zostały przeprowadzone dla różnych parametrów algorytmu w środowisku 

odpowiadającemu obszarowi rzeczywistemu o szerokości 12 i długości 6 mil morskich (rysunek 2). 

Każdemu obiektowi, dla którego będzie wyznaczana ścieżka przejścia, przypisuje się punkt 

początkowy, punkt końcowy, prędkość, typ jednostki oraz status nawigacyjny. W przypadku 

trudności w znalezieniu rozwiązania lub chęci powtórzenia wyznaczania ścieżek, interfejs pozwala 

przyśpieszyć wyznaczanie wyników poprzez wyłączenie z tego procesu dowolnych statków 

(np. statków niezagrożonych kolizją).  

 

 

Rysunek 2 – Przykładowe środowisko badań dla 3 statków z przeszkodą statyczną usytuowaną w 

centrum środowiska. 

Badania poszczególnych scenariuszy zostały podzielone na dwa etapy: 

 

1. badanie wstępne, 

2. badanie właściwe. 

 

Wyniki badań wstępnych nie zostały opublikowane w pracy. Ich przeprowadzenie umożliwiło 

wyznaczenie zestawu parametrów algorytmu hEP/N, który pozwalał na wyznaczenie możliwie 

najlepszego zbioru bezpiecznych ścieżek przejść dla danego scenariusza testowego w jak najkrótszym 

czasie. Poszukiwania optymalnego zestawu parametrów algorytmu hEP/N prowadzone były drogą 

empiryczną. 



12 

 

Badania właściwe obejmowały analizę: 

 

1. końcowa wartość funkcji przystosowania dla danego statku, 

2. końcowa suma wartości funkcji przystosowania wszystkich znajdujących się w środowisku 

statków, 

3. czasu obliczeń, 

4. oceny przebiegu wyznaczonych ścieżek przejść, 

5. poprawności wyznaczonej hierarchii. 

 

Pierwsze dwa parametry pozwalają na porównanie otrzymanych rozwiązań danego scenariusza 

testowego. Czas obliczeń pozwala określić, czy rozwiązanie zostało wyznaczone w czasie zbliżonym 

do rzeczywistego. Ważny jest również przebieg wyznaczonych ścieżek przejść, który pozwala 

stwierdzić, czy daną ścieżkę przejścia można uznać za optymalną lub zbliżoną do optymalnej. Badano 

również poprawność hierarchii statków wyznaczoną przez algorytm hEP/N. W uzasadnionych 

przypadkach, niektóre z tych parametrów były pomijane. Opis każdego scenariusza testowego 

obejmuje listę analizowanych parametrów. 

Interfejs algorytmu hEP/N pozwala również obserwować położenie statków w różnych 

momentach czasu symulacji. Pozycja jednostek wyznaczana jest co 1,5 minuty czasu rzeczywistego. 

W trakcie wizualizacji można zaznaczyć jednostkę, dla której algorytm wyświetli jej domenę 

bezpieczną. Przy pomocy programu graficznego naniesiono również symboliczne obrysy statków, 

które nie mają na danym rysunku przedstawionych swoich domen bezpiecznych. Obrysy 

te  nie są związane z faktycznymi wymiarami statków. Mają one na celu pomóc odbiorcy zrozumieć 

przedstawione sytuacje nawigacyjne. 

Końcowe wartości funkcji przystosowania dla danego statku podane w tabelach poniżej, 

jak również badany czas symulacji, są wartościami uśrednionymi z 20 powtórzeń danej symulacji. 

W pracy przedstawiono najlepsze otrzymane rozwiązania. 

Testy przeprowadzono na komputerze z procesorem Intel Core i5 650 o częstotliwości taktowania 

procesora 3.20 GHz oraz z 8 gigabajtami pamięci RAM na 64-bitowej wersji systemu operacyjnego 

Windows 7. 

W dalszej części autoreferatu przedstawiono wybrane scenariusze testowe według ich numeracji 

wykorzystanej w pełnym tekście referowanej rozprawy doktorskiej. 

  



13 

 

6. Wybrane scenariusze testowe 
 

 6.1 Sytuacja kolizyjna dwóch statków na kursie przecinającym – 

scenariusz testowy I 
 

W pierwszym scenariuszu testowym dwie jednostki znalazły się na kursie kolizyjnym (rysunek 3). 

Obie poruszają się z taką samą prędkością i są jednakowo oddalone od punktu potencjalnej kolizji. 

Statek 1 porusza się kursem 045°, a statek 2 kursem 315°. W przypadku braku reakcji obu jednostek, 

tory optymalne spowodowałby kolizję. Przypadek ten jest często spotykanym scenariuszem kolizji 

na morzu.  

 

 

Rysunek 3 – Scenariusz testowy I: sytuacja kolizyjna dwóch statków na kursie przecinającym. Obie 

jednostki poruszają się z taką samą prędkością i są jednakowo oddalone od punktu potencjalnej kolizji. 

Statek 1 porusza się kursem 045°, statek 2 kursem 315°. 

 

 

 

Rysunek 4 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego I – przypadek 1: statek 2 ustępuje 

drogi statkowi 1 i wymija go za jego rufą zgodnie z prawidłami COLREG. Rysunek przedstawia 

położenie jednostek w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 21 minuty scenariusza. 
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Rysunek 5 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego I – przypadek 2: statek 1 ustępuje 

drogi statkowi 2 i wymija go za jego rufą zgodnie z prawidłami COLREG. Rysunek przedstawia 

położenie jednostek w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 21 minuty scenariusza. 

 

 

Tabela 1 – Wyniki badań dla scenariusza testowego I. 

Przypadek 
Średnia wartość przystosowania 

Statek 1 Statek 2 

1 76,83 196,06 

2 203,83 76,83 

 

 

Algorytm hEP/N w obu przypadkach wyznaczył ścieżkę optymalną dla statku z pierwszeństwem 

drogi (rysunek 5; rysunek 6). Analizując tabelę 2, można zaobserwować, że statek ustępujący drogi 

miał znacząco wyższą wartość przystosowania względem drugiej jednostki mimo minimalnej zmiany 

kursu. Czas wyznaczania ścieżek wynosił poniżej 4 sekund. 

Warto zauważyć, że o ile wartości przystosowania dla statków ustępujących drogi 

różnią się nieznacznie ze względu na probabilistyczną naturę algorytmów ewolucyjnych, ścieżka 

optymalna dla jednostek z pierwszeństwem drogi dla obu przypadków osiągnął identyczną wartość. 

 

  



15 

 

 6.2 Kolizja trzech statków – scenariusz testowy II 
 

W drugim scenariuszu testowym zbadano przypadek potencjalnej kolizji trzech statków 

(rysunek 6). W analizowanej sytuacji trzy jednostki znajdują się na kursie kolizyjnym. Każda z nich 

porusza się z tą samą prędkością i jest jednakowo oddalona od punktu potencjalnej kolizji. Statek 

1 porusza się kursem 045°, statek 2 kursem 315°, natomiast statek 3 kursem 180°. 

 

 

Rysunek 6 – Scenariusz testowy II: kolizja trzech statków. Wszystkie jednostki poruszają się z tą samą 

prędkością i są jednakowo oddalone od punktu potencjalnej kolizji. Statek 1 porusza się kursem 045°, 

statek 2 kursem 315°, natomiast statek 3 kursem 180°. 

 

Przedstawiony scenariusz nie może zostać rozwiązany w oparciu o prawidła COLREG, ponieważ 

każda z jednostek ma inny statek po swojej prawej burcie i teoretycznie powinna ustąpić drogi. 

W przypadku rzeczywistego wystąpienia takiej sytuacji wszystkie jednostki powinny wykonać zwrot 

na prawą burtę aż do momentu, gdy ryzyko kolizji zostanie wyeliminowane (Rymarz 2004). 

Wykorzystując algorytm hEP/N, możliwe jest wyznaczenie bezpiecznych ścieżek przejść, które 

wymagać będą jedynie minimalnej zmiany kursu przez statki ustępujące drogi. Dla tak przedstawianej 

sytuacji nawigacyjnej nie jest możliwe wyznaczenie hierarchii przez algorytm, co zostało omówione 

w rozdziale 5.2.4. Rozpatrzono więc różne przypadki rozwiązania tego scenariusza.  

W pierwszym badaniu statki 1 i 3 ustępują drogi statkowi 2, a statek 3 ustępuje drogi pozostałym 

jednostkom.  
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Rysunek 7 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego II – przypadek 1: statek 1 i 3 ustępują 

drogi statkowi 2, a statek 3 ustępuje drogi pozostałym jednostkom. Rysunek przedstawia położenie 

jednostek w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 21 minuty scenariusza. 

 

Analizując pierwszy przypadek drugiego scenariusza testowego należy rozważyć, czy wyznaczone 

rozwiązanie jest zgodne z prawidłami COLREG. Prawidła nakazują, aby statek ustępujący drogi 

poruszał się za rufą statku z pierwszeństwem drogi. W opisanym scenariuszu wyminięcie statków 

1 i 2 przez statek 3 za rufą statku 2 jest jednak mniej korzystnym rozwiązaniem. Optymalną ścieżkę 

przejścia dla statku 3, która przebiega przed dziobem statku 2, przedstawiono na rysunku 7. 

Wyznaczone rozwiązanie jest jednak poprawne, gdyż statek 3 nie narusza w żadnym momencie czasu 

domeny bezpiecznej statku 2. Zgodnie z założeniami algorytmu hEP/N, jeżeli statek 3 będzie płynąć 

przed dziobem statku 2 wzdłuż wyznaczonej ścieżki przejścia, nie wystąpi zagrożenie kolizją. 

W takim przypadku nie można mówić o nieprzestrzeganiu prawideł COLREG, które dotyczą jedynie 

sytuacji zagrożenia zderzeniem dwóch jednostek.  

W drugim przypadku testowym statki 2 i 3 ustępują drogi statkowi 1, a statek 3 ustępuje drogi 

pozostałym jednostkom. 

 

Rysunek 8 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego II – przypadek 2: statki 2 i 3 ustępują 

drogi statkowi 1, a statek 3 ustępuje drogi pozostałym jednostkom. Rysunek przedstawia położenie 

jednostek w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 21 minuty scenariusza. 
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Również i w drugim przypadku testowym optymalna ścieżka przejścia statku 3, który ustępuje 

drogi pozostałym jednostkom, prowadzi przed dziobem statku z pierwszeństwem drogi (rysunek 8). 

W trzecim przypadku testowym statek 1 i 2 ustępują drogi statkowi 3, a statek 2 ustępuje drogi 

pozostałym jednostkom. 

 

Rysunek 9 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego II – przypadek 3: statek 1 i 2 ustępują 

drogi statkowi 3, a statek 2 ustępuje drogi pozostałym jednostkom. Rysunek przedstawia położenie 

jednostek w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 21 minuty scenariusza. 

 

W trzecim przypadku jednostki poruszają się wzdłuż skraju domeny bezpiecznej statku 3 (rysunek 

9). Nie występuje ryzyko kolizji. I w tym przypadku statek, który zajmuje ostatnie miejsce 

w hierarchii, porusza się wzdłuż bezpiecznej ścieżki przejścia przed dziobem statku znajdującego 

się na pierwszym miejscu w hierarchii. 

 

Tabela 2 – Wyniki badań dla scenariusza II. 

Przypadek 
Średnia wartość przystosowania 

Statek 1 Statek 2 Statek 3 Suma 

1 125 84,85 140 349,85 

2 84,85 164,41 123,62 372,88 

3 109 218,88 71,22 399,1 

 

Przypadek testowy II przedstawia wykorzystanie algorytmu w przypadku, gdy sytuacja kolizyjna 

nie może zostać rozwiązana w oparciu o prawidła COLREG. Algorytm pozwala na zbadanie różnych 

przypadków pierwszeństwa drogi poszczególnych statków. W scenariuszu testowym II najbardziej 

korzystnym pod względem sumarycznej średniej wartości przystosowania jest przypadek pierwszy 

(tabela 2). Czas obliczeń wynosił poniżej 8 sekund dla każdego badanego przypadku. 
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 6.3 Omijanie przeszkody statycznej przez trzy statki – scenariusz 

testowy III 
 

Trzeci scenariusz testowy jest rozwinięciem poprzedniego scenariusza. W analizowanej sytuacji 

jednostki znajdują się na kursie kolizyjnym (rysunek 10). Każda z nich porusza się z tą samą 

prędkością i jest jednakowo oddalona od przeszkody statycznej (np. wyspy lub obszaru mielizny). 

Statek 1 porusza się kursem 045°, statek 2 kursem 315°, natomiast statek 3 kursem 180°.  

 

 

Rysunek 10 – Scenariusz testowy III: omijanie przeszkody statycznej przez trzy statki. Wszystkie 

jednostki poruszają się z tą samą prędkością i są jednakowo oddalone od przeszkody statycznej. Statek 1 

porusza się kursem 045°, statek 2 podąża kursem 315°, natomiast statek 3 kursem 180°. 

 

 

Algorytm wyznaczał rozwiązania w czasie mniejszym niż 15 sekund. 

Wstępne badania omawianego scenariusza pokazały, że hierarchia statków ma w tym przypadku 

drugorzędne znaczenie. Ważniejsza okazuje się populacja początkowa, która determinuje rozkład 

ścieżek, który to następnie wpływa na rozwiązanie scenariusza nawigacyjnego. Algorytm wyznaczał 

rozwiązania, które można podzielić na trzy grupy: 

 

a) wszystkie jednostki poruszają się wzdłuż innej krawędzi przeszkody. Nie występuje ryzyko 

kolizji. Rozwiązanie to występowało najczęściej (70% wyników) (rysunek 11), 

b) dwa statki poruszają się wzdłuż jednej krawędzi przeszkody. Pojawia się ryzyko kolizji (20% 

wyników) (rysunek 12), 

c) wszystkie statki poruszają się wzdłuż tej samej krawędzi przeszkody statycznej. Występuje 

ryzyko kolizji (10% wyników) (rysunek 13). 
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Rysunek 11 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego III – grupa a: wszystkie jednostki 

poruszają się wzdłuż innej krawędzi przeszkody. Nie występuje ryzyko kolizji. Rysunek przedstawia 

położenie jednostek ok. 21 minuty scenariusza. 

 

Rysunek 12 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego III – grupa b: statek 2 porusza się 

wzdłuż prawej krawędzi przeszkody statycznej. Statek 3 ustępuje mu drogi i przechodzi za jego rufą. 

Statek 1 porusza się wzdłuż bezpiecznej ścieżki przejścia. Rysunek przedstawia położenie jednostek 

w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 29 minuty scenariusza. 
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Rysunek 13 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego III – grupa c: wszystkie statki 

poruszają się wzdłuż tej samej krawędzi przeszkody statycznej. Istnieje ryzyko kolizji. Na rysunku 

przedstawiono zbiór ścieżek bezpiecznych. Rysunek przedstawia położenie jednostek w momencie 

maksymalnego zbliżenia ok. 24 minuty scenariusza. 

 

Tabela 3 – Wyniki badań dla scenariusza testowego III.  

Przypadek 
Średnia wartość przystosowania 

Statek 1 Statek 2 Statek 3 Suma 

1 219,23 245,09 267,16 731,48 

2 320,10 219,58 381,34 921,02 

3 219,25 289,93 270,07 779,19 

 

W odróżnieniu od pozostałych badanych scenariuszy, dla scenariusza III istnieje możliwość 

wyznaczenia zbioru ścieżek, która całkowicie eliminuje możliwość wystąpienia zagrożenia kolizją. 

Rozwiązanie takie wiąże się również z najniższą sumaryczną średnią wartością przystosowania 

w porównaniu z pozostałymi grupami rozwiązań (tabela 3). Warto także zwrócić uwagę, że algorytm 

hEP/N wyznacza zbiór bezpiecznych ścieżek przejść niezależnie od strategii i kierunku ominięcia 

przeszkody. 

Scenariusz testowy III pokazuje, że algorytm może zostać użyty do potencjalnej optymalizacji 

ruchu kilku jednostek i tym samym redukcji kosztów podróży. W przypadku praktycznego 

wykorzystania należy rozważyć zrównoleglenie działania algorytmu. Zmniejszyłoby to ryzyko 

otrzymania rozwiązania nieoptymalnego. 
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 6.4 Sytuacja kolizyjna podczas wyprzedzania jednostki – scenariusz 

testowy V 
 

Kolejny scenariusz testowy przedstawia sytuację, podczas której często dochodzi do kolizji 

na morzu. Trzy jednostki znajdują się na kursie kolizyjnym (rysunek 14). Statki 2 i 3 

poruszają się kursem 315°. Statek 3 wyprzedza statek 2. Porusza się on z prędkością 10 węzłów i jest 

dwukrotnie bardziej oddalony od miejsca potencjalnej kolizji od statku 2, 

poruszającego się z prędkością 5 węzłów. Statek 1 płynie kursem 225° z prędkością 10 węzłów 

i jest oddalony od miejsca kolizji o taką samą odległość jak statek 3.  

 

 

Rysunek 14 – Scenariusz testowy V: sytuacja kolizyjna w czasie wyprzedzania jednostki. Statek 2 

i statek  3 poruszają się kursem 315°. Statek 3 porusza się z prędkością 10 węzłów i wyprzedza statek 2, 

który płynie z prędkością 5 węzłów. Statek 1 porusza się kursem 225° z prędkością 10 węzłów.  

 

W tym scenariuszu, zgodnie z prawidłami COLREG, statek 3, który rozpoczął manewr 

wyprzedzania statku 2, powinien wyminąć również statek 1 za jego rufą. Z kolei statek 2 powinien 

ustąpić drogi statkowi 1. Dla celów badań rozważono alternatywne hierarchie. 

Algorytm poprawnie wyznaczył hierarchię dla przedstawionej sytuacji nawigacyjnej. Ścieżki 

wyznaczone zgodnie z prawidłami COLREG przedstawiono na rysunku 15. Rozwiązania 

dla alternatywnych hierarchii zawarto na rysunkach 16 i 17. 
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Rysunek 15 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego V – przypadek 1: statek 2 ustępuje 

drogi statkowi 1 zgodnie z prawidłami COLREG. Statek 3 wyprzedza statek 2 i ustępuje drogi statkowi 1. 

a) Statek 2 w momencie maksymalnego zbliżenia ze statkiem 1. b) Statek 3 w momencie maksymalnego 

zbliżenia ze statkiem 1.  

 

Rysunek 16 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego V – przypadek 2: statek 3 wyprzedza 

statek 2, a statek 1 ustępuje drogi statkom 2 i 3 w tej kolejności. Rysunek przedstawia położenie statków 

w momencie maksymalnego zbliżenia ok. 11 minuty scenariusza. 
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Rysunek 17 – Ścieżki przejść wyznaczone dla scenariusza testowego V – przypadek 3: statek 3 wyprzedza 

statek 2, jednocześnie ustępując drogi statkowi 1. Statek 1 ustępuje drogi statkowi 2. 

a) Statek 1 w momencie maksymalnego zbliżenia ze statkiem 2. b) Statek 1 w momencie maksymalnego 

zbliżenia ze statkiem 3. 

 

Tabela 5. Wyniki badań dla scenariusza testowego V. 

Przypadek 
Średnia wartość przystosowania 

Statek 1 Statek 2 Statek 3 Suma 

1 84,85 151,96 158,23 395.04 

2 125,27 63,72 121,12 310.11 

3 141,54 63,72 146,23 351.49 

 

Badanie to pokazuje, że algorytm hEP/N w czasie zbliżonym do rzeczywistego 

i z uwzględnieniem prawideł COLREG może wyznaczyć rozwiązanie dla manewru wyprzedzania. 

Uwzględniono jednocześnie ryzyko kolizji z kolejną jednostką, którego brak jest wadą wielu innych 

metod wyznaczania ścieżek przejść omówionych w rozdziale 3. Warto również zauważyć, że zgodnie 

z tabelą 5, przypadek 1, który reprezentuje hierarchię zgodną z prawidłami COLREG, cechuje 

się najgorszą sumą wartości przystosowania wszystkich jednostek w porównaniu do przypadków 

2 i 3, w których badano alternatywne hierarchie. Scenariusz testowy V pokazuje zatem, że zbiór 

bezpiecznych ścieżek przejść zgodny z prawidłami COLREG nie musi być rozwiązaniem 

optymalnym. W przypadku pominięcia tych prawideł, możliwe jest wyznaczenie korzystniejszego, 

względem pozostałych założonych celów optymalizacji, zbioru bezpiecznych ścieżek przejść. Czas 

obliczeń wynosił poniżej 15 sekund dla każdego badanego przypadku. 
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 6.5 Przykładowe odwzorowania rzeczywistej implementacji systemu 

opartego na algorytmie hEP/N – scenariusz testowy VIII 
 

Wcześniejsze badania obejmowały hipotetyczne sytuacje kolizyjne. W scenariuszach testowym 

VIII przeanalizowano wybrany obszar rzeczywisty, objęty obserwacją przez system VTS. Badanie 

miało na celu przedstawić działanie algorytmu hEP/N w warunkach eksploatacji. W przypadku tych 

badań zrezygnowano z przedstawiana pozycji jednostek w czasie. 

W scenariuszu testowym VIII zbadano środowisko, w którym znajdowało się sześć jednostek. 

Rysunek 18 przedstawia obszar morski w rejonie działania systemu VTS w okolicach miasta Laem  

 Chabang w Tajlandii (WWW – LM) i odczyt z systemu AIS w dniu 28.04.2014 o godzinie 17:00.  

Poruszające się statki, które w danej chwili znalazły się w zasięgu systemu AIS to: Rug302, APL 

Amman, NP Suratthani, Wan Hai 275, Acx Diamond i Kohinoor. Ich dane zostały zebrane 

w rozdziale 9.9.2. 

Algorytm poprawnie wyznaczył hierarchię dla przedstawionej sytuacji nawigacyjnej przestawionej 

na rysunku 18. 

W trakcie symulacji określono, że statkom 1, 2, 3 i 4 nie grozi kolizja z żadną z pozostałych 

jednostek. Jednak statkom 5 (Acx Diamond) i 6 (Kohinoor) groziła potencjalna kolizja. Dlatego 

też przeprowadzono badania dla dwóch przypadków: gdy statek 5 ustępuje drogi statkowi 6 zgodnie 

z prawidłami COLREG (rysunek 19), i sytuacji, w której pierwszeństwo drogi, niezgodnie 

z prawidłami COLREG, otrzymuje statek 5 (rysunek 20). Czas wyznaczenia rozwiązania wynosił 

średnio 13 sekund. 

 

Rysunek 18 – Scenariusz testowy VIII: obszar morski w okolicach miasta Laem Chabang (Tajlandia) 

i odczyt z systemu AIS dla dnia 28.04.2014 o godzinie 17:00 (WWW – GM). 
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Rysunek 19 – Ścieżki wyznaczone dla scenariusza testowego VIII – przypadek 1: statek 5 ustępuje drogi 

statkowi 6 zgodnie z prawidłami COLREG. 

 

 

Rysunek 20 – Ścieżki wyznaczone dla scenariusza testowego VIII – przypadek 2: statek 6 ustępuje drogi 

statkowi 5 niezgodnie z prawidłami COLREG. 

 

W drugim przypadku środowiska testowego VIII algorytm wyznaczył rozwiązania, które 

pozwoliły zapobiec potencjalnej kolizji statków 5 i 6. Warto podkreślić, że algorytm znalazł 

rozwiązanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego pomimo znacznej liczby jednostek.  



26 

 

7. Podsumowanie badań 
 

Badania wykazały, że hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść jest 

skutecznym systemem wspomagania decyzji w obszarach o dużym natężeniu ruchu. Wykorzystujący 

hierarchiczną ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek przejść algorytm hEP/N wyznacza 

bezpieczne, optymalne lub zbliżone do optymalnych ścieżki zarówno dla rzeczywistych 

jak i hipotetycznych sytuacji nawigacyjnych na morzu. Dziewięć scenariuszy testowych wykazało, 

że algorytm hEP/N wyznacza rozwiązanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, wynoszącym 

średnio 21 sekund. Czas ten pozwala na wyznaczanie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść w oparciu 

o aktualne dane pobrane z systemu AIS.  

Badania uwzględniające różne hierarchie dla wybranych scenariuszy testowych wykazały, 

że algorytm hEP/N wyznacza bezpieczne ścieżki dla przypadków zarówno uwzględniających, 

jak i pomijających prawidła COLREG. Oznacza to również, że algorytm hEP/N pozwala 

na wyznaczenie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść w przypadku, gdy nie jest możliwe rozwiązanie 

danej sytuacji nawigacyjnej w oparciu o prawidła COLREG (scenariusz testowy II). 

Dla proponowanego w scenariuszu testowym III zrównoleglenia obliczeń, algorytm hEP/N może 

wyznaczyć zbiór alternatywnych rozwiązań i rekomendować operatorowi te, które minimalizują 

ryzyko kolizji, przestrzegając jednocześnie prawideł COLREG. Scenariusz testowy V udowodnił, 

że ewolucyjna hierarchiczna metoda wyznaczania ścieżek przejść pozwala na wyznaczenie 

optymalnych rozwiązań, nawet jeżeli danemu statkowi grozi kolizja z wieloma jednostkami. 

Udowodniono również zasadność wykorzystania mechanizmu hierarchii. Na przykładzie scenariusza 

testowego VI wykazano, że hierarchiczną ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek przejść można 

wykorzystać w zadaniach planowania manewrów obejmujących wiele statków. W scenariuszach 

testowych VII i VIII przedstawiono przykłady potencjalnego wykorzystania metody w warunkach 

rzeczywistych. Dla dwóch wybranych obszarów rozwiązania zostały wyznaczone w czasie zbliżonym 

do czasu odświeżania parametrów dynamicznych jednostek dostępnych w systemie AIS. Scenariusz 

testowy IX pokazuje, że hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść jest metodą 

potencjalnie lepszą od opracowanej wcześniej metody ewolucyjnych zbiorów bezpiecznych 

trajektorii. 
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8. Podsumowanie 
 

W rozprawie doktorskiej „Ewolucyjny system do wyznaczania ścieżek przejść obiektów morskich 

w obszarach o dużym natężeniu ruchu” zaprezentowano hierarchiczną ewolucyjną metodę 

wyznaczania ścieżek przejść działającą w oparciu o algorytm hEP/N, który stanowi rozwinięcie 

algorytmu ϑEP/N++. Metoda ta pozwala na wyznaczenie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść statków 

dla dowolnej sytuacji nawigacyjnej w obszarze o dużym natężeniu ruchu w czasie zbliżonym 

do rzeczywistego. W procesie wyznaczania ścieżek przejść uwzględnia się prawidła COLREG, które 

określają pierwszeństwo drogi statku w sytuacji potencjalnej kolizji dwóch jednostek. Wyznacza 

się w tym celu hierarchię statków znajdujących się w obserwowanym środowisku. Pozycja danej 

jednostki w hierarchii określa, którym statkom dana jednostka ustępuje drogi według tych prawideł. 

Modyfikacja hierarchii pozwala natomiast wyznaczać optymalne lub zbliżone do optymalnych 

rozwiązania w sytuacjach awaryjnych, gdy dany statek nie stosuje się do prawideł COLREG. 

Hierarchiczna ewolucyjna metoda wyznaczania ścieżek przejść została przygotowana jako system 

wspomagania decyzji rozszerzający funkcjonalność systemu VTS, natomiast wymagane dane 

wejściowe można pozyskać z systemu AIS. 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych zrealizowano następujące zadania: 

1. Zdefiniowano problem wyznaczania bezpiecznych ścieżek przejść dla statków znajdujących 

się w obszarze o dużym natężeniu ruchu (rozdział 1). 

2. Zdefiniowano obszar o dużym natężeniu ruchu (rozdział 2.1). 

3. Zdefiniowano system wspomagania decyzji na morzu (rozdział 2.2). 

4. Dokonano przeglądu aktualnie dostępnych systemów wspomagania decyzji rozszerzających 

funkcjonalność systemów VTS (rozdział 2.3). Metody te podzielono na: 

a. Systemy wspomagania decyzji wyznaczające ścieżki przejść wykorzystujące systemy 

ekspertowe (rozdział 2.3.1). 

b. Systemy wspomagania decyzji wykorzystujące deterministyczne metody wyznaczania 

ścieżek przejść (rozdział 2.3.2). 

c. Inteligentny system transportowy (rozdział 2.3.3). 

5. Dokonano przeglądu metod wyznaczania ścieżek przejść na morzu (rozdział 3). Przegląd 

zawiera: 

a. Metody wyznaczania manewru unikania kolizji, który stanowi element procesu 

wyznaczania ścieżek przejść na morzu (rozdział 3.2). 

b. Metody wyznaczania bezpiecznych ścieżek przejść, które podzielono na: 

i. Metody deterministyczne (rozdział 3.3.1). 

ii. Metody heurystyczne (rozdział 3.3.2). 

6. Opisano metodę ewolucyjną oraz jej rozszerzenia, które zostały wykorzystane w algorytmie 

hEP/N (rozdział 4). 

7. Dokonano przeglądu ewolucyjnych metod wyznaczania ścieżek przejść na morzu (rozdział 

4.5). 

8. Opracowano hierarchiczną ewolucyjną metodę wyznaczania ścieżek przejść (rozdział 5). 

W opisie metody wyszczególniono: 

a. Wymagane dane wejściowe (rozdział 5.1). 

b. Wyznaczanie pozycji statków w hierarchii (rozdział 5.2). 

c. Wyznaczanie zbioru bezpiecznych ścieżek przejść (rozdział 5.3). 

d. Realizację wyznaczonego zbioru bezpiecznych ścieżek przejść (rozdział 5.4). 
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e. Porównanie hierarchicznej ewolucyjnej metody wyznaczania ścieżek przejść z metodą 

ewolucyjnych zbiorów bezpiecznych trajektorii statków (rozdział 5.5). 

9. W celu zbadania poprawności hierarchicznej ewolucyjnej metody wyznaczania ścieżek 

przejść zbadano dziewięć scenariuszy testowych (rozdział 6), które uwzględniały: 

a. Sytuację kolizyjną dwóch statków na kursie przecinającym (rozdział 6.2). 

b. Sytuację kolizyjną trzech statków (rozdział 6.3). 

c. Omijanie przeszkody statycznej przez trzy statki (rozdział 6.4). 

d. Sytuację kolizyjną w kanale (rozdział 6.5). 

e. Sytuację kolizyjną podczas wyprzedzania jednostek (rozdział 6.6). 

f. Manewr wyprzedzania wielu statków (rozdział 6.7). 

g. Przykładowe odwzorowanie rzeczywistej implementacji systemu opartego na algorytmie 

hEP/N (rozdział 6.8). 

h. Porównanie hierarchicznej ewolucyjnej metody wyznaczania ścieżek przejść z metodą 

ewolucyjnych zbiorów bezpiecznych trajektorii (rozdział 6.9). 

10. Przedstawiono podsumowanie wniosków z badań (rozdział 6.10) 

 

Potwierdzono postawioną w pracy tezę. Przeprowadzone badania wykazały, że algorytm hEP/N 

wyznacza bezpieczne ścieżki przejść dla obiektów w obserwowanym środowisku w czasie zbliżonym 

do rzeczywistego. Oznacza to zatem potencjalne zwiększenie bezpieczeństwa obserwowanego 

obszaru w przypadku zastosowania proponowanej metody.  

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły osiągnięcie realizacji wszystkich postawionych 

celów.  
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