Autoreferat rozprawy doktorskiej

Wyznaczanie zadanej trajektorii statku metodą
ewolucyjną z zastosowaniem interpolacji wielomianowej

Autor:
mgr inż. Piotr Kolendo
Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. nadzw. PG
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, prof. nadzw. PW
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Gdańsk, 2016

Spis treści
Wstęp .................................................................................................................................................... 3
1.1
Wprowadzenie .............................................................................................................................. 4
1.2
Teza i cele pracy ........................................................................................................................... 4
2 Rozwiązanie zadania wyznaczania zadanej trajektorii statku z zastosowaniem algorytmów
ewolucyjnych oraz interpolacji wielomianowej ........................................................................................... 6
2.1
Definicja problemu optymalizacji ................................................................................................ 6
2.2
Wyznaczanie trajektorii zadanej metodą ewolucyjną .................................................................. 8
2.2.1 Modelowanie trajektorii zadanej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dynamiki
statku ………………………………………………………………………………………………..13
2.3
Metoda weryfikacji poprawności wyznaczonych trajektorii przy zastosowaniu modelu statku
odniesienia .............................................................................................................................................. 18
3 Badania procesu wyznaczania zadanej trajektorii statku z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych
oraz interpolacji wielomianowej ................................................................................................................ 19
3.1
Omówienie wyników badań ....................................................................................................... 20
3.2
Badania rzeczywistego ruchu statku po trajektorii zadanej wyznaczonej przy zastosowaniu
algorytmów ewolucyjnych oraz interpolacji wielomianowej ................................................................. 21
4. Podsumowanie........................................................................................................................................ 22
5. Bibliografia ......................................................................................................................................... 24
1

2

1

Wstęp

Wyznaczanie trajektorii zadanej rejsu statku jest jednym z głównych zadań nawigatorów.
Wyznaczona trajektoria powinna uwzględniać warunki pogodowe, zapewnić bezpieczne mijanie
przeszkód nawigacyjnych oraz spełniać określone kryteria optymalizacyjne. Powinna ona zostać
wyznaczona na okres trwania całego rejsu, jak również być na bieżąco aktualizowana, w odniesieniu do
zmieniającej się sytuacji nawigacyjnej.
Systemy nawigacyjne eksploatowanych statków są w określonym stopniu zależne od czynników
ludzkich. Szacuje się, że 75-96% wypadków na morzu spowodowanych jest przez błąd człowieka (Antao
i Guedes Soares, 2008). Większości z tych wypadków można by uniknąć, gdyby nawigatorzy
postępowali w sposób właściwy (Śmierzchalski, 2013a). Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia
kolizji są między innymi: braki w szkoleniu załóg spowodowane obniżaniem kosztów, niewielka
praktyka morska nawigatorów, trudne warunki pogodowe oraz poruszanie się w akwenach morskich
o dużym natężeniu ruchu. Kolizja na morzu oprócz strat w ludziach oraz strat materialnych, negatywnie
wpływa na środowisko naturalne.
Przepisy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa żeglugi MPDM (Międzynarodowe Prawo
Drogi Morskiej) precyzują sposób podejmowania manewrów antykolizyjnych w sytuacji spotkania
dwóch statków w warunkach dobrej widoczności. W przypadku większej ich liczby przepisy nie
definiują, kolejkowania i sposobu wykonywania manewrów. Istnieje zatem potrzeba opracowania
systemów wspomagania decyzji nawigatora mających na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi, co
zostało przedstawione między innymi w pracach (Hadnett, 2008) (Pietrzykowski, 2011). Systemy te
spełniają coraz to ważniejszą rolę w nowoczesnych systemach prowadzenia statku (Fossen, 2002) nie
tylko ze względu na poprawę bezpieczeństwa, ale również ekonomikę żeglugi.
W ramach pracy opracowano nową metodę służącą do wyznaczania trajektorii zadanej statku przy
wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych oraz interpolacji wielomianowej uwzględniającej ograniczenia
wynikające z własności dynamicznych statku. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego pozwala na
wyznaczenie bezpiecznej trajektorii zadanej, w dynamicznie zmieniającym się środowisku, w czasie
zbliżonym do rzeczywistego. Zastosowanie interpolacji wielomianowej pozwala natomiast na
zamodelowanie trajektorii, która może odwzorowywać rzeczywisty ruch statku.
Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona została ogólna
charakterystyka problemu wraz ze sformułowanymi celami oraz tezą pracy. W rozdziale drugim
w sposób szczegółowy przedstawiony został problem wyznaczania zadanej trajektorii statku. Rozdział ten
składa się z syntezy metod modelowania oraz metod optymalizacji służących do rozwiązania problemu.
Rozdział trzeci prezentuje proponowaną przez autora nową metodę wyznaczania zadanej trajektorii
statku. Rozdział czwarty przedstawia badania symulacyjne metody wraz z badaniami porównawczymi,
w odniesieniu do podejścia wykorzystującego modelowanie trajektorii przy zastosowaniu odcinków
prostych. Dodatkowo, w rozdziale tym przedstawione zostały wyniki badań weryfikacji wyznaczonych
trajektorii o ograniczenia wynikające z własności dynamicznych statku na podstawie wybranego modelu
odniesienia. Rozdział piąty podsumowuje pracę.
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1.1

Wprowadzenie

Problem kierowania ruchem statku składa się z dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest
wyznaczenie trajektorii zadanej, względem której będzie się poruszał statek, natomiast drugim,
sterowanie ruchem wzdłuż tej trajektorii (Śmierzchalski, 2013a). System kierowania ruchem statku składa
się z:
a) warstwy sterowania nadrzędnego, w której na podstawie planu transportowego i informacji
o środowisku morskim generowana jest trajektoria zadana,
b) warstwy sterowania bezpośredniego, która za pośrednictwem regulatorów kursu i prędkości,
oddziałuje na urządzenia wykonawcze statku w celu sterowania jego ruchem wzdłuż
wyznaczonej trajektorii,
c) systemu nawigacyjnego, który na podstawie sygnałów z urządzeń pomiarowych oraz
systemów zewnętrznych estymuje parametry ruchu statku własnego oraz statków obcych.
Zadaniem warstwy sterowania nadrzędnego jest wyznaczenie trajektorii zadanej statku na podstawie
określonego zadania transportowego oraz informacji o środowisku. Informacje wejściowe dotyczące
środowiska, w jakim porusza się statek, dostarczane są do układu z urządzeń systemu nawigacyjnego
statku oraz z systemów zewnętrznych takich jak VTS (Vessel Traffic System) czy AIS (Automatic
Identification System). W procesie tworzenia planu strategicznego określona zostaje ogólna trasa rejsu
statku w odniesieniu do konkretnych portów pośrednich jak również portu docelowego. Plan nawigacyjny
określa w sposób bardziej dokładny czas przybycia do określonych portów jak również definiuje
trajektorię pomiędzy punktami pośrednimi, gdzie dodatkowo uwzględnione zostają warunki
hydrometeorologiczne. Zagadnienie to w literaturze nazywane jest nawigacją meteorologiczną. Synteza
metod nawigacji meteorologicznej przedstawiona została w pracy (Szłapczyńska, 2009).
W trakcie trwania rejsu statku następuje aktualizacja jego trajektorii zadanej w celu uwzględnienia
zmieniających się warunków środowiskowych w rejonie żeglugi. Na tym etapie trajektoria zadana
powinna dodatkowo uwzględniać możliwe sytuacje kolizyjne z obiektami obcymi, jak również spełniać
określone kryteria optymalizacyjne. Problem wyznaczania zadanej trajektorii statku jest złożonym
zadaniem optymalizacji wielokryterialnej (Śmierzchalski, 2013a). Kryteria optymalizacyjne związane są
z bezpieczeństwem i ekonomiką podróży, gdzie bezpieczeństwo żeglugi związane jest z minimalizacją
ryzyka kolizji, natomiast kryteria ekonomiczne związane są m.in. z długością trasy, czasem jej przebycia
czy też z zużyciem paliwa.

1.2

Teza i cele pracy

Głównym celem pracy jest opracowanie nowej metody dla systemu wspomagania decyzji
nawigatora, pozwalającej na wyznaczenie zadanej trajektorii statku przy wykorzystaniu algorytmów
ewolucyjnych oraz interpolacji wielomianowej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z właściwości
dynamicznych statku. Przedstawiona metoda pozwoli na:
 wyznaczenie trajektorii zadanej w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
 zamodelowanie trajektorii zadanej mogącej odzwierciedlać rzeczywisty ruch statku, która będzie
spełniała ograniczenia wynikające z jego dynamiki, dodatkowo zachowując ciągłość prędkości
i przyspieszeń wzdłuż trajektorii,
 uwzględnienie własności dynamicznych statku w trakcie procesu optymalizacji trajektorii.
Cele szczegółowe dotyczą:
 opracowania sposobu wyznaczania trajektorii zadanej przy zastosowaniu algorytmów
ewolucyjnych oraz syntezy stosowanych operatorów genetycznych, jak również doboru
parametrów strojenia algorytmu w odniesieniu do trajektorii modelowanej za pomocą interpolacji
wielomianowej,
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opracowania metody modelowania trajektorii zadanej z wykorzystaniem interpolacji
wielomianowej, uwzględniającej możliwości manewrowe statku oraz spadki prędkości
wynikające z wykonywanych manewrów przy wykorzystaniu wybranego modelu odniesienia
statku,
porównania zaproponowanej metody w odniesieniu do metody korzystającej z podejścia opartego
o algorytmy ewolucyjne i trajektorię złożoną z odcinków prostych,
weryfikacji poprawności wyznaczonych trajektorii poprzez symulację ruchu modelu statku
odniesienia wzdłuż trajektorii zadanych.

Teza pracy
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i interpolacji wielomianowej do wyznaczenia
bezpiecznej trajektorii zadanej, umożliwi wyznaczenie trajektorii odwzorowującej rzeczywisty ruch
statku, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi oraz
dokładności kierowania ruchem statku.
Zadania badawcze
Poniżej przedstawione zostały realizowane zadania badawcze, określone na podstawie
założonych celów:
 przegląd metod optymalizacji oraz metod modelowania trajektorii w problemie
poszukiwania zadanej trajektorii statku,
 zdefiniowanie problemu poszukiwania trajektorii zadanej statku,
 opracowanie nowej metody wyznaczania zadanej trajektorii statku uwzględniającej
założenia przedstawione w celach pracy (punkt 1.2),
 przeprowadzenie badań symulacyjnych proponowanej metody wraz z porównaniem jej
z metodą ewolucyjną wykorzystującą modelowanie trajektorii za pomocą odcinków
prostych,
 weryfikacja wyznaczonych trajektorii zadanych poprzez badania symulacyjne ruchu modelu
statku odniesienia.
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Rozwiązanie
zadania wyznaczania zadanej
z zastosowaniem
algorytmów
ewolucyjnych
wielomianowej

trajektorii statku
oraz
interpolacji

Autor proponuje nową metodę wyznaczania zadanej trajektorii statku opartą o algorytmy ewolucyjne
oraz interpolację wielomianową. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych, gdzie preferencje decydenta
znane są „a priori”, pozwala na znalezienie rozwiązania problemu w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
przez co możliwe jest wyznaczenie manewru antykolizyjnego, uwzględniając zmiany zachodzące w
środowisku nawigacyjnym (praca algorytmu w trybie „on-line”). Wykorzystanie interpolacji
wielomianowej do modelowania trajektorii zadanej wraz z weryfikacją możliwości manewrowych statku,
umożliwia wyznaczenie gładkiej trajektorii, która może odwzorowywać rzeczywisty ruch statku. Metoda
ta rozpatrywana jest dla dużych statków (np. kontenerowce, tankowce) o napędzie śrubowym.

2.1

Definicja problemu optymalizacji

Problem wyznaczania zadanej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej polega na wyznaczeniu
trajektorii 𝑆 z pozycji początkowej (𝑥0 , 𝑦0 ) do określonej pozycji końcowej (𝑥𝑛−1 , 𝑦𝑛−1 ) omijając
wszystkie ograniczenia statyczne oraz dynamiczne, spełniając określone kryteria optymalizacyjne.
Trajektoria zadana składa się z punktów 𝑠𝑖 (𝑖 = 0, … , 𝑛 − 1) połączonych wielomianami stopnia
3 „cubic spline” o współczynnikach (𝑎0𝑘 , … , 𝑎3𝑘 ) oraz (𝑏0𝑘 , … , 𝑏3𝑘 ) zdeterminowanych warunkami
zachowania ciągłości położeń, prędkości oraz przyspieszeń wzdłuż trajektorii, dla każdego z 𝑘𝑗 (𝑗 =
1, … , 𝑛 − 1) segmentów.
Przestrzeń możliwych rozwiązań 𝑋 zdefiniowana jest w przestrzeni kartezjańskiej o określonych
wymiarach:
𝑋 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℜ2 : 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑}

(2.1)

Zakłada się, że trajektoria zadana jest bezpieczna w przestrzeni 𝑋, wtedy gdy żaden z 𝑘𝑗
segmentów trajektorii nie przecina ograniczeń stałych (lądy, kanały, obszary zabronione) 𝑂_𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 (𝑖 =
1, … , 𝑙) oraz w chwilach czasu 𝑡 zdeterminowanych położeniem statku własnego nie narusza ograniczeń
dynamicznych 𝑂_𝑑𝑦𝑛(𝑡)𝑖 (𝑖 = 𝑙 + 1, … , ℎ) (statki obce). Przeszkody mogą przyjmować kształty
wypukłych lub wklęsłych wielokątów. Przestrzeń 𝑌 jest bezpieczną gdy (Śmierzchalski, 1998b):
𝑙

ℎ

𝑌 = 𝑋 − ⋃ 𝑂_𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 − ⋃ 𝑂_𝑑𝑦𝑛(𝑡)𝑖
𝑖=1

(2.2)

𝑖=𝑙+1

Zbiór trajektorii 𝑆 należący do przestrzeni 𝑋 jest zbiorem trajektorii bezpiecznych 𝑆𝐵 gdy:
𝑆𝐵 ⊂ 𝑌
𝑙

ℎ

𝑆𝐵 = { 𝑆 ⊂ 𝑋 ∶ 𝑆 ∩ (⋃ 𝑂𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑖 ∪ ⋃ 𝑂𝑑𝑦𝑛(𝑡) 𝑖 ) = ∅}
𝑖=1

(2.3)

𝑖=𝑙+1

Trajektorie które nie należą do zbioru 𝑌, są trajektoriami niebezpiecznymi. Dodatkowo w zbiorze
trajektorii bezpiecznych 𝑆𝐵 wyróżnia się zbiór trajektorii 𝑆𝐷𝑌𝑁 spełniający ograniczenia wynikające z
własności dynamicznych statku:
𝑆𝐷𝑌𝑁 ⊂ 𝑆𝐵

(2.4)
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Celem metody ewolucyjnej jest poszukiwanie w przestrzeni 𝑋 zbioru trajektorii bezpiecznych
spełniających ograniczenia wynikające z własności dynamicznych statku 𝑆𝐷𝑌𝑁 i wyboru trajektorii
optymalnej z tego zbioru. Zadanie to realizowane jest w odniesieniu do określonej funkcji
przystosowania. Dla trajektorii niebezpiecznych, naruszających ograniczenia nawigacyjne, analizuje się
liczbę przekroczonych ograniczeń oraz dystans ich penetracji. Dla trajektorii należących do zbioru
trajektorii bezpiecznych 𝑆𝐵 wartość funkcji przystosowania składa się zarówno z kosztów ekonomicznych
jak i kosztów bezpieczeństwa (Śmierzchalski, 1998b):
𝑓 = 𝑒𝑐𝑜𝑛_𝑐 + 𝑠𝑎𝑓𝑒_𝑐
𝑒𝑐𝑜𝑛_𝑐 = 𝑤1 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑐 + 𝑤2 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑐 + 𝑤3 ∗ 𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ_𝑐
𝑠𝑎𝑓𝑒𝑐 = 𝑤4 ∗ 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟_𝑐 + 𝑑𝑦𝑛_𝑐

(2.5)

Koszty ekonomiczne (𝑒𝑐𝑜𝑛_𝑐) związane są z:
a) Długością trajektorii rozumianej jako suma długości wszystkich segmentów trajektorii:
𝑛−1

𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑐 = ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑘𝑖 )

(2.6)

𝑖=1

b) Czasem potrzebnym do przebycia trajektorii:
𝑛−1

𝑡𝑖𝑚𝑒_c = ∑ 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑘𝑖 )

(2.7)

𝑖=1

c) Gładkością trajektorii. Gdzie stopień gładkości trajektorii oceniany jest w odniesieniu do miary
kąta 𝛽𝑗 pomiędzy odcinkami prostymi trajektorii wyznaczonymi na etapie weryfikacji trajektorii
o ograniczenia wynikające z własności dynamicznych statku.
𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ_c = max {𝜋 − 𝛽𝑗 }
𝑗=1,..,𝑛

(2.8)

gdzie, 0 ≤ 𝛽𝑗 ≤ 𝜋.
Koszty bezpieczeństwa (𝑠𝑎𝑓𝑒_𝑐) są natomiast związane z:
a) Bezpiecznym mijaniem statycznych oraz dynamicznych ograniczeń nawigacyjnych
𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟_𝑐 =

max {𝑐𝑖 }

𝑖=1,..,𝑛−1

(2.9)

Gdzie 𝑐𝑖 oznacza różnicę między odległością punktu leżącego najbliżej przeszkody (na danym
segmencie 𝑘), a założoną bezpieczną odległością 𝑑.
b) Spełnieniem ograniczeń wynikających z własności dynamicznych statku:
0, 𝑑𝑙𝑎 𝑆 ⊂ 𝑆𝐷𝑌𝑁
𝑑𝑦𝑛𝑐 = { max {𝑆
, 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑆 ∩ 𝑆𝐷𝑌𝑁 = ∅
𝐷𝑌𝑁 (𝑖)}
𝑖=1,..,𝑚
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(2.10)

𝑑𝑦𝑛𝑐 jest interpretowana jako kara za niespełnienie ograniczeń wynikających z własności
dynamicznych statku.

2.2

Wyznaczanie trajektorii zadanej metodą ewolucyjną

W metodzie ewolucyjnej populacja składa się z 𝑚 osobników (chromosomów) z pośród których
wybierana jest trajektoria zadana. Chromosom oprócz informacji o współrzędnych (𝑥, 𝑦) punktów zwrotu
i współczynnikach (𝑎0𝑘 , … , 𝑎3𝑘 ) oraz (𝑏0𝑘 , … , 𝑏3𝑘 ) definiujących poszczególne segmenty, zawiera dane
o prędkości 𝑉 dla każdego z segmentów oraz informację czy dany segment nie przecina ograniczeń
nawigacyjnych. Chromosomy mogą składać się z różnej liczby genów.
Tabela 2.1. Struktura populacji w ewolucyjnej metodzie wyznaczania trajektorii zadanej statku
Osobnik 1
x0, y0,V0,a01,b01
…
xp1, yp1,Vp1,ak1,bk1
…
…
…
xn-1, yn-1

Osobnik 2
x0, y0,V0,a02,b02
…
xp2, yp2,Vp2,ak2,bk2
…
…
xn-1, yn-1

…

Osobnik m
x0, y0,V0,a03,b03
…
xpm, ypm,Vpm,akm,bkm
…
…
…
…
xn-1, yn-1
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Proces poszukiwania trajektorii zadanej dla algorytmu jednopopulacyjnego został pokazany poniżej:
1. Inicjalizacja
Populacji
Początkowej wraz z
oceną osobników

Tworzenie Populacji
Bazowej

2. Reprodukcja

Tworzenie Populacji
Tymczasowej

3. Operatory
genetyczne
modyfikują populację
tymczasową

4. Etap oceny
osobników

Nowa Populacja
=
Populacja
Tymczasowa
+
Populacja Bazowa

5. Sukcesja
(Tworzenie Nowej
Populacji)

NIE

TAK

Warunek Końcowy
Maks. liczba generacji

Koniec

Rysunek 2.1. Jednopopulacyjny algorytm ewolucyjny wyznaczania zadanej trajektorii statku
Algorytm tworzy w sposób losowy populację początkową. Następnym krokiem jest etap
preselekcji (reprodukcji), gdzie przy pomocy określonej metody, osobniki (trajektorie) wybierane są do
populacji tymczasowej. Następnie osobniki te podlegają działaniu operatorów genetycznych krzyżowania
i mutacji.
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3. Operatory genetyczne pracują na populacji tymczasowej





Losowy wybór jednego
operatora genetycznego
mutacji lub naprawy
Losowy wybór jednego
operatora krzyżowania
Trajektoria 1 (i=1)

Krzyżowanie trajektorii?

Operator modyfikuje trajektorię
Tak

Nie

i=i+1

Mutacja/ naprawa trajektorii?

Tak

Operator modyfikuje trajektorię

Nie

Nie

Czy i jest ostatnią trajektorią
populacji tymczasowej?

Tak

Rysunek 2.2. Sposób wyboru operatorów genetycznych w danej generacji
Tak zmodyfikowane osobniki podlegają ocenie i określona zostaje wartość ich funkcji
przystosowania. Ocena osobników wykonywana jest po modyfikacji trajektorii zbioru populacji
tymczasowej przez operatory genetyczne. Schemat przedstawiający kolejność operacji wykonywanych na
etapie oceny osobników:
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4. Etap oceny trajektorii

Obliczanie współczynników
a0k, … , a3k oraz b0k, … , b3k
dla poszczególnych
segmentów i-tej trajektorii

Sprawdzenie
Sprawdzenie czy
czy trajektoria
trajektoria
spełnia ograniczenia
narusza
ograniczenia
wynikające
z własności
nawigacyjne
dynamicznych statku oraz
określenie spadków prędkości
wynikających z
wykonywanych manewrów

Sprawdzenie czy trajektoria
narusza ograniczenia
nawigacyjne

i=i+1

Obliczenie wartości funkcji
przystosowania

Czy i jest ostatnią trajektorią
populacji tymczasowej?

Nie

Tak

Rysunek 2.3. Etap oceny osobników populacji
Po wyliczeniu wartości funkcji przystosowania osobników następuje proces postselekcji (sukcesji),
a więc wyboru osobników do nowej populacji bazowej. Etapy te są powtarzane aż do osiągnięcia przez
algorytm warunku końcowego.
Do rozwiązania zadania wyznaczania zadanej trajektorii statku proponowane jest również
zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w wariancie wielopopulacyjnym. Schemat działania algorytmu
wielopopulacyjnego został przedstawiony poniżej:
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Start
Inicjalizacja

Ewolucja pojedynczej populacji

Nie

Czy wszystkie
ewoluowały
Tak
Migracja
Sukcesja nadrzędnej populacji

Nie

Kryterium
zatrzymania
Tak
Stop

Rysunek 2.4. Algorytm wielopopulacyjny wyznaczania zadanej trajektorii statku (Śmierzchalski i inni,
2013 b)
Po inicjalizacji niezależnych populacji początkowych, w każdej z nich wykonywany jest proces
ewolucji odpowiedni dla algorytmu jednopopulacyjnego. W następnym kroku następuje migracja
osobników pomiędzy populacjami, gdzie do sąsiedniej populacji przekazywana jest określona liczba
najlepszych osobników.
a)

b)
evolution
mig

pop 0

pop 0

generations

pop 1

pop n

pop 2

...

evolution

evolution

mig
pop 1 . . . pop n
best
pop

.
.
.

.
.
.

.
.
.

evolution

evolution

evolution

pop 3
mig
pop 0

mig
pop 1 . . . pop n
best
pop

Rysunek 2.5. Sposób migracji osobników między populacjami (Śmierzchalski i inni, 2013 b)
Po tym procesie następuje sukcesja najlepszych osobników ze wszystkich populacji do populacji
elitarnej. Populacja ta nie podlega ewolucji, osobniki są w niej sortowane od najlepszego do najgorszego.
Najlepszy osobnik populacji elitarnej jest rozwiązaniem końcowym. Proces ten jest powtarzany aż do
osiągnięcia warunku końcowego.
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2.2.1 Modelowanie trajektorii zadanej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dynamiki
statku
Sposób modelowania trajektorii zadanej przy użyciu wielomianu stopnia trzeciego typu „cubic
spline” został przedstawiony w pracach (Fossen, 2002) (Corneliussen, 2003) (Golding, 2004).
W metodzie tej każdy segment pomiędzy poszczególnymi punktami zwrotu, modelowany jest przy
pomocy wielomianu o różnych współczynnikach.
N

s(x2,y2)=s2=2

X

...

k=2

s(x1,y1)=s1=1

s(xp,yp)=sp=p
k=n-1

k=1

s(xn-1,yn-1)=sn-1=n-1

s(x0,y0)=s0=0
Y

E

Rysunek 2.6. Trajektoria modelowana przy użyciu cubic spline
Trajektoria złożona jest z n punktów zwrotu oraz n-1 segmentów k, gdzie k=1, … , n-1. Trajektoria
opisana jest przy pomocy zmiennej s, gdzie:
0≤𝑠 ≤ 𝑛−1

(2.11)

Dla każdego segmentu k wyznaczana jest para wielomianów stopnia trzeciego, która definiuje kształt
segmentu (dla współrzędnej x i y):
𝑥𝑘 (𝑠) = 𝑎3 𝑠 3 + 𝑎2 𝑠 2 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎0 ,
(2.12)
𝑦𝑘 (𝑠) = 𝑏3 𝑠 3 + 𝑏2 𝑠 2 + 𝑏1 𝑠 + 𝑏0 .
Dla uproszczenia zapisu sposób wyliczania współczynników wielomianów, zostanie przedstawiony tylko
w odniesieniu do współrzędnej x. Obliczenie współczynników dla współrzędnej y jest wykonywane
w sposób analogiczny.
Wielomiany wyznaczone dla każdego segmentu pomiędzy poszczególnymi punktami zwrotu
spełniają warunki zachowania ciągłości położeń, prędkości oraz przyspieszeń. Warunki ograniczające,
służące do wyznaczenia współczynników wielomianu należy dobrać, więc w taki sposób, aby zapewnić
warunki zachowania ciągłości w punktach zwrotu. Wartości położeń, prędkości oraz przyspieszeń wzdłuż
segmentów są przedstawione w sposób następujący:
𝑥𝑘 (𝑠) = 𝑎3 𝑠 3 + 𝑎2 𝑠 2 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎0
𝑥𝑘 ′(𝑠) = 3𝑎3 𝑠 2 + 2𝑎2 𝑠 + 𝑎1
𝑥𝑘 ′′(𝑠) = 6𝑎3 𝑠 + 2𝑎2

(2.13)

W celu wyznaczenia współczynników wielomianu należy założyć warunki ograniczające w punkcie
startowym, punktach zwrotu oraz punkcie końcowym. Warunki te przedstawiają się następująco (Fossen,
2010):
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a) Dla punktu startowego będą to dwa warunki:
 Wartość drugiej pochodnej w punkcie startowym,
𝑥 ′′ 𝑘 (0) = 𝑥1′′ (0) = 0


(2.14)

Współrzędna punktu startowego,
𝑥𝑘 (0) = 𝑥1 (0) = 𝑥0

(2.15)

b) Dla punktu końcowego również dwa warunki:
 Wartość drugiej pochodnej w punkcie końcowym,
′′ (𝑛
𝑥𝑘′′ (𝑛 − 1) = 𝑥𝑛−1
− 1) = 0



(2.16)

Współrzędna punktu końcowego,
𝑥𝑘 (𝑛 − 1) = 𝑥𝑛−1 (𝑛 − 1) = 𝑥𝑛−1

(2.17)

c) Dla każdego z punktów zwrotu powinny zostać założone cztery warunki ograniczające:
 Współrzędna początku modelowanego segmentu k jest końcem segmentu poprzedniego,
𝑥𝑘 (𝑠𝑝−1 ) = 𝑥𝑝


(2.18)

Współrzędna końca modelowanego segmentu k jest początkiem segmentu następnego,
𝑥𝑘 (𝑠𝑝 ) = 𝑥𝑝+1



(2.19)

Wartość pierwszej pochodnej powinna być jednakowa z dwóch stron punktów zwrotu,
lim 𝑥𝑘 ′(𝑠𝑝 ) = lim+ 𝑥𝑘 ′(𝑠𝑝 )

𝑠→𝑠𝑝−

𝑠→𝑠𝑝

(2.20)

lim− 𝑥𝑘 ′(𝑠𝑝 ) − lim+ 𝑥𝑘 ′(𝑠𝑝 ) = 0

𝑠→𝑠𝑝



𝑠→𝑠𝑝

Wartość drugiej pochodnej powinna być jednakowa z dwóch stron punktów zwrotu,
lim 𝑥𝑘 ′′(𝑠𝑝 ) = lim+ 𝑥𝑘 ′′(𝑠𝑝 )

𝑠→𝑠𝑝−

𝑠→𝑠𝑝

(2.21)

lim− 𝑥𝑘 ′′(𝑠𝑝 ) − lim+ 𝑥𝑘 ′′(𝑠𝑝 ) = 0

𝑠→𝑠𝑝

𝑠→𝑠𝑝

Układ równań można przedstawić w postaci macierzowej:
𝑪 = 𝑨𝑾

(2.22)

gdzie macierz C jest macierzą ograniczeń:
𝑪 = [0 𝑥0,

𝑥1,

𝑥1,

0, 0, 𝑥2,

𝑥2,

0, 0, ⋯ 𝑥𝑛−1,

0]𝑇

(2.23)

Macierz W jest macierzą współczynników wielomianów dla poszczególnych segmentów trajektorii od
1do n-1:
𝑎3,1
𝑎2,1
𝑾 = [𝑎
1,1
𝑎0,1

…
…
…
…

𝑎3,𝑛−1 𝑇
𝑎2,𝑛−1
𝑎1,𝑛−1 ]
𝑎0,𝑛−1
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(2.24)

Natomiast A jest macierzą przekształceń:
6𝑠(𝑥0 )
𝑠 3 (𝑥0 )
𝑠 3 (𝑥1 )
0
𝑨 = −3𝑠 2 (𝑥1 )
−6𝑠(𝑥1 )
…
0
[
0

2
𝑠 2 (𝑥0 )
𝑠 2 (𝑥1 )
0
−2𝑠(𝑥1 )
−2
…
0
0

0
𝑠(𝑥0 )
𝑠(𝑥1 )
0
−1
0
…
0
0

0
1
1
0
0
0
…
0
0

0
0
0
3 (𝑥 )
𝑠 1
3𝑠 2 (𝑥1 )
6𝑠(𝑥1 )
…
0
0

0
0
0
0
0
0
2 (𝑥 )
𝑠 1
𝑠(𝑥1 )
2𝑠(𝑥1 )
1
2
0
…
…
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
…
0
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…

0
0
0
0
0
0
…
𝑠 3 (𝑥𝑛−1 )
6𝑠(𝑥𝑛−1 )

0
0
0
0
0
0
…
𝑠 2 (𝑥𝑛−1 )
2

0
0
0
0
0
0
…
𝑠(𝑥𝑛−1 )
0

0
0
0
0
0
0
…
1
0]

(2.25)

Rozwiązanie równania macierzowego pozwala na wyznaczenie wartości współczynników wielomianów
dla poszczególnych segmentów.
𝑾 = 𝑨−1 𝑪

(2.26)

2.2.1.1 Sposób weryfikacji trajektorii o własności dynamiczne statku
Weryfikacja trajektorii zadanej o własności dynamiczne realizowana jest w odniesieniu do prób
cyrkulacji statku.
Każdą z prób cyrkulacji podzielono na równe odcinki (A1, A2,…, Aj,…, Am) , gdzie dla każdego
z nich wyznaczono kąty pomiędzy nimi (α1, α2, …, αj , …., αm-1). Trajektorię zadaną również podzielono
na równe odcinki (B1, B2,…, Bi,…, Bn) z odpowiadającymi im kątami (β1, β2, …, βi , ..., βn-1). Długość
odcinków została dobrana eksperymentalnie na podstawie badań eksperymentalnych.
a)

b)

Aj

X

Aj

X

αj

A3
A2

D

A3

α3

Am
A2

A1

α2

A1

Y

Y

Rysunek 2.7. Próba cyrkulacji a) rzeczywista b) podzielona na równe odcinki proste
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a)

b)
Bi

X
B6
B5

Bi

X

βi

Bn

B6

Koniec

B5

B4

Bn

β6
β5

Koniec

B4

B3

B3

B2

B2

B1

B1
Start

β2
β1

Start
Y

Y

Rysunek 2.8. Trajektoria zadana a) rzeczywista b) podzielona na równe odcinki proste
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Schemat algorytmu służącego do weryfikowania trajektorii zadanej z uwzględnieniem własności
dynamicznych statku:

Start
L=1
P=0
i=1
j=1

Tak

Koniec

i=i+1

Bi=Bm?

Przypisanie własności
dynamicznych dla
określonego odcinka (Bi)
trajektorii

Nie
Czy odcinek Bi jest linią
prostą ( < βi ≤ 180) ?

Tak

P=0
j=1
L=i

Nie
Dla jakiego toru
cyrkulacji (P=?)

Tak

Czy P <> 0 ?
Nie

P=1

...

Czy trajektoria odpowiada
torowi próby cyrkulacji
(P=1) ? (βi ≤αj)

Tak

P=1
j=j+1

Nie
j=1
Bi=BL

P=2

Czy trajektoria odpowiada Tak
torowi próby cyrkulacji
(P=2) ? (βi ≤αj)

P=2
j=j+1

...
P=z

...

Czy trajektoria odpowiada Tak
torowi próby cyrkulacji
(P=9) ? (βi ≤αj)

P=9
j=j+1

Nie
Odcinek trajektorii
niedopuszczalny
(oznaczenie trajektorii jako
niedopuszczalnej)

Rysunek 2.9. Schemat algorytmu weryfikującego trajektorię zadaną

17

Opis oznaczeń:
P - wskaźnik, w którym zapamiętywany jest numer próby cyrkulacji użytej aktualnie do
porównania z trajektorią zadaną, gdzie P=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. P=0 oznacza linię prostą, P=1 jest
próbą cyrkulacji dla której kąt wychylenia steru wynosi 20, P=2 kąt wychylenia steru 30, natomiast
P=9 (100) dla maksymalnego kąta wychylenia steru. W zależności od kierunku manewru dotyczy
prób wykonywanych na lewą lub prawą burtę,
L - wskaźnik początku fragmentu trajektorii, dla którego dopasowywana jest próba cyrkulacji.
Wskaźnik ten ustawiany jest gdy kolejny odcinek, który jest sprawdzany, uznaje się za linię
prostą,
W obecnie stosowanych w literaturze metodach, w pierwszej kolejności wyznaczone zostają
punkty zwrotu, które następnie łączy się liniami prostymi. Modelowanie własności dynamicznych (za
pomocą łuków okręgu, bądź też symulacji ruchu modelu matematycznego statku wzdłuż wyznaczonej
trajektorii) odbywa się tylko dla najlepszej trajektorii już po zakończeniu procesu obliczeniowego. Wadą
takiego rozwiązania jest fakt, że jeżeli trajektorie te po uwzględnieniu własności dynamicznych statku
będą naruszać ograniczenia nawigacyjne, konieczne będzie ponowne wyznaczenie trajektorii zadanej.
W metodzie ewolucyjnej przy zastosowaniu prezentowanego modelowania ograniczeń, własności
dynamiczne będą uwzględniane, dla każdego odcinka, w trakcie trwania procesu obliczeniowego.
Eliminuje to powyższy problem gdyż końcowe rozwiązanie będzie spełniało warunki bezpiecznego
mijania przeszkód i uwzględnienia własności dynamicznych statku równocześnie, co stanowi nowe
rozwiązanie w tego typu zagadnieniach.

2.3

Metoda weryfikacji poprawności wyznaczonych trajektorii przy zastosowaniu
modelu statku odniesienia

Weryfikacja poprawności trajektorii wyznaczonych zaproponowanymi metodami, realizowana jest
poprzez symulację ruchu statku modelu odniesienia. Do celów badawczych wykorzystano przykładowy
kontenerowiec o długości 175m, którego model wraz z dokładnym opisem parametrów został
przedstawiony w (Nomoto, 1981). Model wykorzystywany do symulacji pochodzi z biblioteki Marine
System Simulator (MSS), pakiet Guidance Navigation and Control (GNC), którego opis implementacji
w środowisku Matlab został przedstawiony w (Fossen, 2002).
Do sterowania ruchem statku wzdłuż trajektorii wykorzystano regulator kursu PD, natomiast do
wyznaczenia kursu zadanego zastosowano metodę Line Of Sight (LOS). Poniżej przedstawiony został
schemat układ regulacji.

Trajektoria pzad
zadana

LOS
pa

ψzad

Regulator
kursu PD
ψ

δzad
Model statku
nzad

Rysunek 2.10. Układ regulacji do sterowania ruchem statku wzdłuż trajektorii zadanej
Gdzie odpowiednio:
𝑝𝑧𝑎𝑑 – współrzędne trajektorii zadanej(x, y),
𝑝𝑎 – współrzędne aktualnego położenia statku (x, y),
𝜓𝑧𝑎𝑑 – kurs zadany [rad],
𝜓 – aktualny kurs statku [rad],
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3

Badania
procesu
wyznaczania
zadanej
z zastosowaniem
algorytmów
ewolucyjnych
wielomianowej

trajektorii
statku
oraz
interpolacji

Badania zostały przeprowadzone dla 10 przykładowych sytuacji nawigacyjnych (dla dziesięciu
różnych populacji początkowych) przy wykorzystaniu trzech algorytmów JAEWTO, JAEWTI oraz
WAEWTI, których opis przedstawiony został w Tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Parametry algorytmów ewolucyjnych do wyznaczania trajektorii statku
Algorytm

Pełna nazwa

Preselekcja

JAEWTO

Jednopopulacyjny
algorytm
ewolucyjny
wykorzystujący
do modelowania
trajektorii
zadanej, punkty
zwrotu połączone
odcinkami
prostymi

Selekcja
turniejowa

Jednopopulacyjny
algorytm
ewolucyjny
wykorzystujący
do modelowania
trajektorii zadanej
punkty zwrotu
połączone
wielomianami
trzeciego stopnia
„cubic spline”
Wielopopulacyjny
algorytm
ewolucyjny
wykorzystujący
do modelowania
trajektorii zadanej
punkty zwrotu
połączone
wielomianami
trzeciego stopnia
„cubic spline”

Selekcja
turniejowa

JAEWTI

WAEWTI

Operatory genetyczne








Selekcja
turniejowa





Sukcesja

Warunek
końcowy
Maksymal
na ilość
generacji

Mechanizm
niszowania
Tak (100
generacji)

Krzyżowanie:
jednopunktowe,
uśredniające,
Mutacja:
miękka, twarda,
Naprawa:
dodania genu,
usunięcia genu,
zmiana pozycji
genu, reperacja
osobnika,

Elitarna

Krzyżowanie:
jednopunktowe,
uśredniające,
Mutacja:
miękka, twarda,
Naprawa:
dodania genu,
usunięcia genu,
zmiana pozycji
genu,

Elitarna

Maksymal
na ilość
generacji

Tak (100
generacji)

Krzyżowanie:
jednopunktowe,
uśredniające,
Mutacja:
miękka, twarda,
Naprawa:
dodania genu,
usunięcia genu,
zmiana pozycji
genu,

Elitarna w
ujęciu
wielopopul
acyjnym

Maksymal
na ilość
generacji

Tak (100
generacji)

19

3.1

Omówienie wyników badań

Przedstawione wyniki badań pozwalają stwierdzić iż wyznaczone trajektorie różniły się między
sobą w zależności od zastosowanego algorytmu pod względem:
 czasu obliczeń,
 średniej wartości końcowej funkcji przystosowania,
 rozrzutu pomiędzy minimalną oraz maksymalną wartością końcowej funkcji przystosowania,
 możliwości rzeczywistej realizacji trajektorii przez statek (różnica pozycji pomiędzy wyznaczoną
trajektorią zadaną, a trajektorią wynikającą z symulacji rzeczywistego ruchu statku wzdłuż niej).
Czas obliczeń
Wartość średnia czasu obliczeń różniła się w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji
nawigacyjnej i mieściła się w przedziałach: 34-85s dla JAEWTO, 62- 148s dla JAEWTI oraz 95-244s
w przypadku WAEWTI. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż rozwiązania
uzyskiwane przy zastosowaniu JAEWTO wyznaczane są dwukrotnie szybciej niż w przypadku
tożsamych rozwiązań uzyskiwanych dla trajektorii modelowanej przy zastosowaniu JAEWTI i prawie
trzykrotnie szybciej niż w przypadku zastosowania wariantu wielopopulacyjnego. Różnice w czasie
obliczeń wynikały ze stopnia skomplikowania sytuacji nawigacyjnej, konieczności dyskretyzacji
rozwiązań uzyskiwanych przy zastosowaniu interpolacji wielomianowej, jak również prowadzenia
obliczeń dla kilku populacji jednocześnie w przypadku wariantu wielopopulacyjnego. Maksymalny czas
obliczeń wyniósł 244s, dla jednej z sytuacji kolizyjnych w wariancie wielopopulacyjnym.
Wartość funkcji przystosowania (średnia, minimalna oraz maksymalna)
Przedstawione w pracy algorytmy JAEWTI i WAEWTI zostały porównane z algorytmem
referencyjnym JAEWTO. Porównując końcowe wartości funkcji przystosowania, najlepsze rezultaty
osiągane były dla algorytmu WAEWTI. Rozwiązania uzyskiwane przez ten algorytm charakteryzowały
się najmniejszą różnicą pomiędzy wartością maksymalną a minimalną, jak również średnią wartością
funkcji przystosowania. Algorytmy JAEWTI i JAEWTO dla połowy przykładowych sytuacji
nawigacyjnych uzyskiwały rozwiązania zbliżone do algorytmu WAEWTI, jednakże w pozostałych
przypadkach osiągały znacząco wyższe średnie wartości funkcji przystosowania.
Kształt trajektorii
W odniesieniu do wartości końcowej funkcji przystosowania w przypadku połowy sytuacji
kolizyjnych można stwierdzić, iż niezależnie od zastosowanego algorytmu, osiągane rezultaty były na
zbliżonym poziomie, jednocześnie charakteryzując się niewielkim zakresem zmienności. W przypadku
porównywania trajektorii uzyskanych wszystkimi trzema algorytmami, końcowa wartość funkcji
przystosowania nie może być jednak jedynym wskaźnikiem oceny służący do ich porównania. Wartość
funkcji przystosowania byłaby jedynym wskaźnikiem, jeżeli zostałoby przyjęte założenie, że statek jest w
stanie dokładnie pokonać trajektorię zadaną, bez przeregulowań i odchyłek od niej. Dlatego też przy
ocenie trajektorii koniecznym jest uwzględnienie jej kształtu.
Na podstawie symulacji ruchu modelu odniesienia wzdłuż wyznaczonych trajektorii wykazano,
istotność doboru metody modelowania kształtu trajektorii. W przypadku algorytmów JAEWTI
i WAEWTI można dokładniej określić pozycję, w jakiej będzie znajdował się statek własny
w określonej chwili czasowej, ponieważ odwzorowuje ona rzeczywisty ruch statku, dodatkowo
uwzględniając spadki prędkości przy wykonywaniu manewrów. Odchylenie od trajektorii zadanej,
wynikające z przeregulowań przy manewrowaniu wzdłuż trajektorii w algorytmie JAEWTO, wpływa na
poprawność wyznaczenia manewrów antykolizyjnych, ponieważ obiekty obce będą znajdować się
w innym położeniu niż było to założone w momencie rozpoczęcia obliczeń. Błędne oszacowanie
położenia statku obcego może skutkować kolizją. Dodatkowo ze względu na przeregulowania
w okolicach punktów zwrotu, zwiększy się koszt przebycia trajektorii.
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3.2

Badania rzeczywistego ruchu statku po trajektorii zadanej wyznaczonej przy
zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych oraz interpolacji wielomianowej

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały badania symulacyjne ruchu statku dla trajektorii
wyznaczonych metodami JAEWTO i JAEWTI. W tym celu wykorzystany został wybrany model
kontenerowca.
Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych można stwierdzić, iż dla wszystkich
sytuacji nawigacyjnej, trajektorie zadane wyznaczone metodą interpolacji wielomianowej mogą
odwzorowywać rzeczywisty ruch statku. Odmienna sytuacja występuje w przypadku metod
korzystających z modelowania trajektorii przy zastosowaniu odcinków prostych, gdzie tak jak
w przypadku połowy sytuacji nawigacyjnych, trajektoria rzeczywista różni się od trajektorii zadanej.
Może to skutkować kolizją z obiektami obcymi, jak również zwiększeniem kosztu realizacji trajektorii.
W przypadku metod korzystających z interpolacji wielomianowej, niewielkie niedokładności między
trajektorią zadaną a rzeczywistą wynikają ze specyfiki metody LOS. W odniesieniu do prób cyrkulacji
statku, tak wyznaczona trajektoria zadana przy neutralnych warunkach pogodowych, jest teoretycznie
możliwa do zrealizowania.
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4. Podsumowanie
Wyznaczanie bezpiecznej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej na morzu jest złożonym
problemem optymalizacji wielokryterialnej. Poza kryteriami bezpieczeństwa, ważnym aspektem jest
spełnienie kryteriów ekonomicznych. W celu prawidłowego wyznaczenia manewrów antykolizyjnych
oraz dokładnego oszacowania kosztów podróży istotne jest, aby precyzyjnie określić miejsce statku
własnego w określonej chwili czasu. Dlatego też należy zamodelować trajektorie w taki sposób, aby
mogła odwzorowywać rzeczywisty ruch statku.
Na podstawie literatury należy stwierdzić, że proponowane rozwiązania nie wyznaczają
bezpiecznej trajektorii zadanej, odwzorowującej rzeczywisty ruch statku, w czasie zbliżonym do
rzeczywistego. Jednocześnie nie spełniają określonych kryteriów optymalizacyjnych, w taki sposób, aby
możliwe było uwzględnienie zmiany strategii innych obiektów (praca w trybie „on-line”). Dlatego też
autor zaproponował nową metodę pozwalającą rozwiązać ten problem poprzez optymalizację trajektorii
przy zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych oraz modelowanie trajektorii z zastosowaniem interpolacji
wielomianowej.
W pracy zaproponowano dwa warianty algorytmów poszukiwania trajektorii zadanej statku,
jednopopulacyjny algorytm JAEWTI i wielopopulacyjny algorytm WAEWTI. Głównymi zaletami
przedstawionych algorytmów w odniesieniu do obecnie stosowanych rozwiązań są:
 modelowanie trajektorii zadanej, która odwzorowuje rzeczywisty ruch statku - pozwala to na
kierowanie jego ruchem bez przeregulowań oraz zwiększenie dokładności oszacowania kosztu
przebycia trajektorii. Umożliwia to również precyzyjne wyznaczenie pozycji, w jakiej będzie
znajdował się statek własny w określonej chwili czasowej, co warunkuje poprawne wyznaczenie
manewrów antykolizyjnych,
 możliwość aplikacji w systemach wspomagania decyzji nawigatora pracujących w trybie „online”, w dynamicznie zmieniającym się środowisku morskim - krótki czas obliczeń umożliwia
wprowadzenie korekty uwzględniającej zmianę strategii obiektów obcych, w trakcie
manewrowania wzdłuż uprzednio wyznaczonej trajektorii,
 weryfikacja trajektorii zadanej o własności dynamiczne statku w trakcie trwania procesu
optymalizacji - trajektorie zadane wyznaczone zaproponowanymi metodami, spełniają
ograniczenia wynikające z własności dynamicznych statku, ponieważ ich weryfikacja
realizowana jest w trakcie każdej generacji algorytmu. Dlatego też nie ma konieczności
wykonywania żadnych dodatkowych modyfikacji trajektorii po zakończeniu obliczeń.
W przypadku obecnie stosowanych metod, weryfikacja własności dynamicznych realizowana jest
po procesie optymalizacji. Może to skutkować koniecznością ponownego wyznaczenia trajektorii
zadanej, ponieważ po aplikacji własności dynamicznych, trajektoria zadana narusza ograniczenia
nawigacyjne.
W ramach pracy zrealizowano następujące zagadnienia:
1. Dokonano przeglądu metod wyznaczania trajektorii zadanej statku w odniesieniu do:
 zastosowanego sposobu modelowania trajektorii,
 metody optymalizacji trajektorii zadanej,
2. Zdefiniowano problem wyznaczania trajektorii zadanej statku w sytuacji kolizyjnej na morzu,
3. Opracowano dwie metody rozwiązania problemu wyznaczania trajektorii zadanej
z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych oraz interpolacji wielomianowej, w tym opisano:
 wariant algorytmu jednopopulacyjnego JAEWTI,
 wariant algorytmu wielopopulacyjnego WAEWTI,
 metodę niszowania dla zaproponowanych algorytmów,
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4.
5.

6.

7.

sposób modelowania trajektorii zadanej przy użyciu wielomianów trzeciego stopnia dla
zaproponowanych algorytmów,
 sposób weryfikacji ograniczeń wynikających z własności dynamicznych statku oparty na
porównaniach z próbami cyrkulacji.
Wykonano program implementujący algorytmy JAEWTO, JAEWTI i WAEWTI.
Wykonano badania symulacyjne zaproponowanych metod, w tym badania porównawcze
z algorytmem JAEWTO wykorzystującym odcinki proste do modelowania trajektorii oraz na tej
podstawie opracowano wnioski.
Wykonano badania symulacyjne ruchu modelu statku odniesienia wzdłuż tychże trajektorii,
w celu weryfikacji poprawności ich wyznaczania oraz opracowano wnioski szczegółowe
odnośnie istotności kształtu modelowanej trajektorii w problemie wyznaczania trajektorii zadanej
statku.
Przedstawiono wnioski i podsumowanie całej pracy.

Na podstawie wniosków z rozdziału podsumowującego można stwierdzić, że zaproponowana metoda
pozwoli to na zwiększenie precyzji wyznaczenia manewrów antykolizyjnych, dokładniejsze oszacowanie
kosztów przebycia trajektorii oraz poprawną pracę algorytmu w dynamicznie zmieniającym się
środowisku. Wpłynie to na poprawę jakości kierowania ruchem statku jak również bezpieczeństwa
żeglugi, co było tezą pracy.
.
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