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ZASTOSOWANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ A 
Sterowanie statkami, pojazdami, lotem 
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SYSTEM BEZPIECZNEGO I OPTYMALNEGO STEROWANIA 
STATKIEM NA MORZUt 

Andrzej LEBKOWSKI, Roman ŚMIERZCHALSKI, Marcin TOBIASZ, 
Krzysztof DZIEDZICKI, Mirosław TO MERA 

Akademia Morska, Wydział Elektryczny 
ul. Morska 83 , 81-225 Gdynia, e-mail: andrzejl@am.gdynia.pl 

Streszczenie: Praca przedstawia system sterowania 
statkiem własnym na morzu, który ma zapewnić optymalne 
pokonywanie trasy przejścia pomiędzy portami, a gdy wystąpi 
sytuacja zagrożenia kolizyjnego, bezpieczne mijanie się stat
ków. System ma zapewniać sterowanie w przypadku pokony
wania przez statek własny akwenów o ograniczonym ruchu 
oraz ograniczonej widoczności . W systemie uwzględnia się 
warunki pogodowe oraz spotkane ograniczenia nawigacyjne 
o charakterze statycznym i dynamicznym. System ten łączy 
pracę dwóch technik komputerowych, algorytmów ewolucyj
nych do wyznaczmtia optymalnej trasy przejścia dla statku 
własnego i sterowania rozmytego do kierowania statkiem po 
zadanej trasie. 

Słowa kluczowe: Sterowanie statkiem morskim, planowanie 
trasy przejścia statku, algorytmy ewolucyjne, logika rozmyta. 

1. WSTĘP 

Transport morski jest ważnym elementem systemu 
gospodarczego świata. Statek jako środek transportu 
morskiego, ma za zadanie transportować określony 

towar drogą morską z portu wyjścia do portu docelowe
go (rys. 1). 

DŁUOOŚĆ TRASY 
1200Nm 

Rys. I. Planowanie trasy przejścia statku 

+Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych 
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Drogę morską statku określa się za pomocą trasy przej
ścia statku. Trasa wyznaczana jest przez nawigatora, 
poprzez kolejne punkty zwrotu. Dla przykładu przejście 
statku z portu w Gdyni do basenu Morza Śródziemnego 
może zawierać od 40 do 60 punktów zwrotu (ang. way
point). Przy projektowaniu trasy przejścia uwzględnia 
się ograniczenia nawigacyjne takie jak np. lądy, płyt
kowodzia, kanały itp. Sterowanie statkiem po określonej 
trasie przejścia realizowane jest poprzez zmiany kursu, 
co pozwala na prowadzenie statku po zadanej trasie, aż 
do osiągnięcia portu docelowego. Dodatkowo uwzględ
niając prognozy pogody, można dokonać korekty trasy. 
W czasie realizacji trasy może wystąpić sytuacja zagro
żenia kolizyjnego. Uwzględniając zagrożenie kolizyjne 
należy wykonać manewr, zapewniający bezpieczne 
mijanie się statków. Zgodnie z zaleceniami IMO (Inter
national Maritime Organization) każdy statek floty 
handlowej powinien dysponować środkami technicz
nymi umożliwiającymi sterowanie po zadanej trasie 
przejścia. Do środków tych zaliczamy autopilot, syste
my radarowe, systemy łączności jak również system 
AIS (Automatic Identification System). System AIS 
umożliwia automatyczną wymianę informacji z innymi 
jednostkami pływającymi i stacjami brzegowymi doty
czącą oznaczenia, położenia, kursu, prędkości, itd. 
W celu wyznaczenia optymalnej i bezpiecznej trasy 
przejścia statku własnego i sterowania po tej trasie, 
opracowany został system PFSS (Path Finder and Ship 
Steering). System ten łączy pracę dwóch technik kom
puterowych, algorytmów ewolucyjnych do wyznaczania 
optymalnej i bezpiecznej trasy przejścia statku własnego 
oraz sterowania rozmytego do kierowania statkiem po 
zadanej trasie przejścia. System nazywany będzie hy
brydowym systemem sterowania statkiem własnym. 

Dodatkową i istotną cechą systemu PFSS jest możli
wość bezpiecznego oraz automatycznego sterowania 
statkiem własnym w sytuacjach kolizyjnych. Obowiązu
jące przepisy dotyczące sposobów prowadzenia nawi
gacji na morzu nie zezwalają na automatyczne sterowa
nie statkiem. W przyszłości, po nowelizacji przepisów, 
system PFSS może być wykorzystywany jako autono
miczny system sterowania statkiem na morzu. W chwili 
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obecnej system PFSS może służyć jako system wspo
magania decyzji nawigatora. Zastosowanie systemu 
może w znacznym stopniu odciążyć pracę nawigatora 
obejmującą prowadzenie obliczeń związanych z wyzna
czeniem trasy przejścia statku, jak również z utrzymy
waniem statku na tej trasie z uwzględnieniem warunku 
unikania kolizji. Proponowane rozwiązanie . powinno 
przyczynić się w znaczącym stopniu do zmniejszenia 
ilości wypadków, do jakich dochodzi w żegludze mor
skiej, podwyższyć poziom bezpieczeństwa na morzach 
a także ograniczyć koszty eksploatacyjne statku. 

2. OPIS ŚRODOWISKA NAWIGACYJNEGO 

Statek poruszając się w środowisku morskim spotyka 
różnego rodzaju ograniczenia. nawigacyj he, które mogą 
mieć charakter statyczny lub dynamiczny. Do ograni
czeń o charakterze statycznym zaliczyć można : linie 
brzegowe lądów, mielizny, obszary ograniczone uwa
runkowaniami prawnymi (tory ~odne, obszary rozdzia
łu ruchu itp.) boje wodne, sieci rybackie oraz inne. 
W systemie PFSS przyjmujemy, że statyczne ograni
czenia nawigacyjne aproksymowane są wielokątami 

w sposób podobny, w jaki tworzy się elektroniczne 
mapy wektorowe. Do ograniczeń nawigacyjnych o 
charakterze dynamicznym · należą spotkane inne statki i 
poruszające się obiekty. Ograniczenia te modelowane są 
za pomocą ruchomych wielokątów o kształcie sześcio
kąta (dla poruszających się spotkanych obiektów) · i 
ośmiokąta (dla zagrożeń wynikających z warunków 
hydrometeorologicznych). Przedstawiony obszar wokół 
spotkanych . obiektów ruchomych [7] nazywany jest 
domeną (rys.2). 

LEWA BURTA 

PRAWA BURTA 

Rys. 2. Kształt przyjętej domeny dla statku będącego w 
ruchu. 

Rozmiar domeny, zależny jest od sytuacji nawigacyjnej, 
a także parametrów ruchu _oraz położenia spotkanych 
obiektów i statku własnego. Położenie, prędkość i na
miar spotkanych obiektów, określane jest przez urzą
dzenie ARPA (ang. Automatic Radar Plotting Aids) . 
Jako warunki początkowe, przy określaniu trasy przej
ścia dla statku własnego, przyjmuje się aktualne położe
nie statku własnego i parametry ruchu obiektów obcych 
w danej chwili określonych przez urządzenie· ARP A. 
Wyznaczona trasa przejścia statku własnego opisana 
jest za pomocą linii łamanej składającej się z odcinków 
łączących punkt wyjściowy z zadanym punktem doce
lowym. Część spotkanych obiektów stanowi zagrożenie 
kolizyjne dla ruchu statku własnego. W zadaniu unika
nia kolizji założrmo, że niebezpiecznym obiektem ob
cym jest obiekt, który wszedł w obszar naszej obserwa
cji i przecina nasz zadany kurs w niebezpiecznej odle
głości. Warunek przekroczenia niebezpiecznej odległo-

ści określa operator i zależy od warunków pogodowych 
oraz rejonu żeglugi, a także typu statku. 
W wypadku występowania niekorzystnych warunków 
hydrometeorologicznych, kształt domeny związanej 

z zagrożeniem pogodowym można aproksymować 

w postaci ośmiokąta. Na podstawie prognoz meteorolo
gicznych dobiera się rozpiętość domeny strefy sztor
mowej, która może sięgać od 20 do 300 mil morskich. 
Ponadto dla tak skonstruowanej domeny, określa się 

współczynnik obrazujący stopień zagrożenia bezpie
czeństwa statku własnego. Wraz ze wzrostem głęboko
ści penetracji przez trasę przejścia statku własnego 

domeny pogodowej, współczynnik zagrożenia bezpie
czeństwa będzie odpowiednio wzrastać. Współczynnik 
zagrożenia bezpieczeństwa statku własnego odnosi się 
do skutków, jakie mogą wystąpić w sytuacji przebywa
nia statku w obszarze niebezpiecznym. Do skutków tych 
można zaliczyć: możliwość zatonięcie, wejście na mie
liznę, uszkodzenie konstrukcji, utrata ładunku, itp. 
Współczynnik zagrożenia bezpieczeństwa statku wła
snego można opisać z pomocą niesymetrycznego roz
kładu Gaussa. Oznacza to, że oddalanie się od środka 
obszaru zagrożenia pogodowego, którego położenie w 
rzeczywistości można określić w sposób przybliżony, 
powoduje mniejsze zagrożenie bezpieczeństwa statku 
własnego wywołane zjawiskami pogodowymi. Dodat
kową informacją pozwalającą na modelowanie zagrożeń 
pogodowych jest kierunek oraz siła wiatru działająca na 
obszar zagrożenia pogodowego np. w cza9ie sztormu. 
Wartości te określają zasięg obszaru zagrożenia pogo
dowego oraz kształt tego obszaru. Zwykle obszar zagro
żenia pogodowego jest nierównomierny i wydłuża się w 
kierunku oraz w zależności od siły wiatru (rys.3). Szer
szy opis metody oraz sposobu modelowania kształtu 

oraz określenia współczynnika zagrożenia bezpieczeń
stwa dla statku własnego przedstawiono w pracy [4] . 
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Rys. 3. Kształt przyjętej domeny dla stref sztormowych. 

3. SYSTEM STEROWANIA STATKIEM 

System PFSS realizuje dwie podstawowe funkcje: 
optymalizuje trasę przejścia statku i zapewnia bezpiecz
ne - nie zagrożone kolizją podróżowanie statku po 
wyznaczonej trasie. Wyznaczając trasę przejścia 



znaczonej trasie. Wyznaczając trasę przejścia składającą 
się z kolejnych punktów zwrotu statku, należy u":'zglę~
nić kryteria ekonomiczne ważne z punktu w1dzema 
kosztów eksploatacji. Kryterium ekonomiczne 
uwzględnia: długość trasy, czas potrzebny na jej poko
nanie, zmiany prędkości statku na poszczególnych eta
pach trasy oraz ilość wykonywanych manewrów. Pod
czas nawigacji po wyznaczonej trasie przejścia, w w~
padku wystąpienia zagrożenia kolizją, może wystąpić 
konieczność skorygowania wcześniej ustalonej trasy. 
Przyjętą strukturę sterowania statkiem własnym w syt~
acji kolizyjnej przedstawiono na rysunku 4. Sposob 
wykorzystania algorytmu ewolucyjnego do wyznacza
nia optymalnej trasy przejścia statku własnego przed
stawiono w pracach [1,7,8]. Realizację zadanej trasy 
zapewnia regulator trajektorii opisany w pracac~ [2,8] . 
Sterowanie statkiem własnym na morzu realizowane 
jest przez system PFSS na trzech poziomach. Na pierw
szym poziomie sterowania, na podstawie znanych pa
rametrów położenia portu wyjścia i portu docelowego 
z uwzględnieniem ograniczeń nawigacyjnych, stosując 

algorytm ewolucyjny określa się globalną trasę przejścia 
statku. Zadanie to realizowane jest przez podsystem GR 
(Global Route) systemu PFSS. Drugi poziom struktur~ 
systemu PFSS obejmuje sterowanie statku po zadanej 
trasie przez regulator trajektorii TC (Trajectory Control
/er). Trzeci poziom sterowania statkiem własnym, jest 
aktywowany w momencie · pojawienia się zagro_~en!a 
kolizyjnego. W celu zapewnienia bezpiecznego m1Jama 
się statków, na tym poziomie koryguje się wcześniej 

określoną trasę przejścia. Korekcji podlega trasa przej
ścia określona na poziomie pierwszym. Realizowane 
jest to poprzez procedurę optymalizacji lokalnej trasy 
statku własnego z wykorzystaniem podsystemu LR 
(Local Route) systemu PFSS. 

3.1. Podsystem planowania globalnej trasy przej- · 
ścia statku własnego 

Podsystem GR systemu PFSS ma za zadanie wyznacza
nie trasy przejścia dla statku własnego z uwzględnie
niem informacji o zarysie lądów oraz prognoz meteoro
logicznych. Wyznaczanie trasy przejścia następuje 

w oparciu o specjalizowany algorytm ewolucyjny, który 
został przedstawiony w pracy [3]. Mechanizm genero
wania populacji początkowej osobników algorytmu -
tras przejścia - opiera się na losowej generacji pewnej 
ilości punktów zwrotu (genów), które tworzą daną trasę 
( osobnika populacji) pomiędzy punktem początkowym 
a końcowym. Punkty zwrotu generowane są na płasz
czyźnie stanowiącej odwzorowanie rzeczywistego rejo
nu żeglugi statku własnego . Każda z tras przejścia oce
niana jest za pomocą wartości funkcji przystosowania 
do danego środowiska nawigacyjnego. Naruszenie któ
regokolwiek z ograniczeń statycznych lub dynamicz
nych przez trasę przej ścia, powoduje odpowiednie 
zmniejszenie wartości funkcji przystosowania do śro

dowiska nawigacyjnego. Populacja osobników - tras 
przejścia - poddawana jest modyfikacjom za pomocą 
specjalizowanych operatorów genetycznych. Do opera
torów tych zaliczamy: krzyżowanie, mutacje, usuwanie 
genu, dodawanie genu, wygładzanie [7] . W wyniku 
prowadzenia operacji genetycznych określana jest trasa 

przejścia posiadająca najwyższą w_artość f~nkcji przy
stosowania do określonego środowiska. Najlepsza trasa 
przejścia (najlepszy osobnik) uzyskana w ro~wi_ązaniu 
końcowym, nazywana jest globalną trasą przeJśc1a stat
ku własnego . 
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Wap. Punktu 
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Baza danych informacji nawigacyjnych 

PFSS 

M .. • 
EWctroniczn• 

Określenie globalnej trasy przejścia (GR) POZIOM I 

Korekcja globalnej trasy przejścia -
Określenie lokalnej trasy przejścia (LR) 

POZIOM Ili 

Sterowanie po wyznaczonej trasie przejścia (TC) POZIOM 11 

• Maszyna 
Sterowa S.ILNIK GŁÓWNY 

Rys. 4. Struktura sterowania statkiem własnym w sytu
acji kolizyjnej z zastosowaniem systemu PFSS. 

3.2. Regulator trajektorii 

Na podstawie wyznaczonej globalnej trasy przejścia 
przez podsystem GR, oraz uwzględniając dynami~ę 
statku własnego i aktualni'e występujące zakłócema 

pogodowe działające na kadłub statku, takie jak wiatr, 
prąd morski, falowanie, wyznacza się sterowanie _dla 
trajektorii rzeczywistej statku własnego . Proces teą Jest 
nadzorowany przez drugi poziom sterowania systemu 
PFSS. Sterowanie po wyznaczonej globalnej trasie 
przejścia dokonywane jest przy zastosowaniu rozmyte
go regulatora trajektorii. Do sterowania po wyznaczonej 
trasie przejścia wykorzystano idee statku wirtualnego, 
poruszającego się po wyznaczonej trasie przez podsys
tem GR. Zasadę pracy regulatora trajektorii oparto 
o proces minimalizacji uchybu poprzecznego Er oraz 
wzdłużnego Ex odchylenia położenia sta.tku od zadanej 
trasy przejścia, z zachowaniem ustalonego czasu osią
gnięcia kolejnego punktu zwrotu (rys.5). 

Regulator trajektorii z wirtualnym statkiem jako obiek
tem odniesienia, umożliwia sterowanie statkiem wła

snym po odcinkach pomiędzy kolejnymi punktami 
zwrotu Pz; (x;, y;, t;) . W otoczeniu punktów zwrotu sta
tek wirtualny, za którym podąża statek własny, porusza 
się po wyznaczonych odcinkach okręgów. Pro'mienie 
okręgów dobierane są przez odrębne procedury regula
tora trajektorii z uwzględnieniem właściwości manew
rowych statku własnego. Opracowany regulator trajek
torii zbudowany jest z dwóch rozłącznych regulatorów 
rozmytych typu Mamdamiego [5], regulatora kursu 
i regulatora prędkości [6]. Podczas pracy regulatorów w 
czasie rzeczywistym kontrolowane i korygowane jest 
odchylenie od wyznaczonego kursu oraz prędkość 



przemieszczania statku własnego po zadanej globalnej 
trasie przejścia statku własnego. Bazy wiedzy wymie
nionych regulatorów rozmytych kursu i prędkości, opie
rają się o wiedzę eksperta. 

y 

X 

Rys. 5. Zasada działania regulatora trajektorii z wirtual
nym statkiem jako obiektem odniesienia gdzie: 
Pz; (xu Yu t;) - i-ty punkt zwrotu. 

3.3. Podsystem planowania lokalnej trasy przej-
ścia statku własnego LR 

Trzeci poziom sterowania statkiem własnym, aktywo
wany jest w przypadku zagrożenia kolizyjnego. Działa
nie tego poziomu sterowania inicjuje urządzenie ARP A. 
Poziom ten nazwano podsystemem LR (Local Route) 
systemu PFSS. Na podstawie informacji z systemu 
radarowego, ARP A określa parametry ruchu innych 
obiektów znajdujących się w otoczeniu statku własnego. 
Informacje te są dodatkowo porównywane z danymi 
otrzymywanymi drogą radiową z systemu AIS. Przez 
otoczenie statku własnego przyjmuje się obszar wokół 
statku będący w zasięgu obserwacji systemu radarowe
go. W praktyce zasięg obserwacji tego obszaru podyk
towany jest możliwościami technicznymi radarów 
i może sięgać do 120 mil morskich. W sytuacji, gdy 
dojdzie do naruszenia ustalonego przez nawigatora 
obszaru bezpiecznego wokół statku własnego przez inny 
statek lub przecięcia trajektorii statku własnego z trajek
torią obiektu ruchomego, urządzenie ARP A wygeneruje 
alarm. Pojawienie się alarmu jest sygnałem o zaistnieniu 
sytuacji nawigacyjnej zagrażającej kolizją. Wraz z wy
generowaniem alarmu przez ARP A inicjowana jest 
procedura algorytmu ewolucyjnego, który dokonuje 
korekty wyznaczonej na poziomie pierwszym globalnej 
trasy przejścia statku własnego. Algorytm ewolucyjny 
koryguje położenie istniejących lub wprowadza nowe 
punkty zwrntu. Modyfikacja globalnej trasy przejścia 
statku własnego dokonywana jest na odcinkach pomię
dzy aktualnym położeniem statku wirtualnego, w któ
rym zainicjowany został alarm przez urządzenie ARP A, 
a punktem przecięcia jednego z odcinków z przyjętym 
horyzontem obserwacji przez nawigatora. Powstała 
w ten sposób skorygowana trasa przejścia nazywana jest 

lokalną trasą przejścia statku własnego. Lokalna trasa 
przejścia statku własnego zawiera sekwencję odcinków 
o ustalonym kursie oraz prędkości ." 

4. ALGORYTM EWOLUCYJNY 

Wyznaczając bezpieczne trasy przejścia algorytm ewo
lucyjny tworzy populację ścieżek i poszukuje rozwiąza-
nia najlepszego w tej populacji - ścieżki przejścia naj
lepszej względem przyjętej funkcji przystosowania. 
Na podstawie przeprowadzonych badań AE można 

stwierdzić, że nie wszystkie operatory genetyczne wy
korzystywane są w równym stopniu podczas poszcze
gólnych faz pracy algorytmu. W celu zwiększenia efek
tywności podsystemu wyznaczającego globalną trasę 

przejścia, pracę algorytmu ewolucyjnego rozdzielono na 
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dwie fazy. W pierwszej fazie poszukiwany jest obszar 
rozwiązań w którym znajduje się optimum globalne. 
Procedury AE wykorzystywane w tej fazie bazują na 
populacji składającej się z 50 osobników. Zadanie AE w 
tej fazie pracy polega na eksploracji dopuszczalnej 
przestrzeni rozwiązań. Osobniki wchodzące w skład tej 
populacji cechują się zwiększonym prawdopodobień
stwem użycia operatorów genetycznych, takich jak: 
krzyżowanie, mutacja miękka, reperacja osobnika, ze ( ... ,.
względu na najczęstsze wykorzystywanie tych operato- l 
rów w początkowej fazie działania algorytmu. W dru-
giej fazie pracy algorytmu ewolucyjnego dokonywana 
jest eksploatacja otrzymanego w pierwszej fazie obszaru 
rozwiązań, w celu otrzymania przybliżenia optimum 
globalnego. Początkowa populacja 50 osobników jest 
ograniczona do 10 z największą funkcją przystosowania 
do danego środowiska. Osobniki wchodzące w skład tej 
populacji cechują się zwiększonym prawdopodobień
stwem użycia operatorów genetycznych: mutacji, wy
gładzania oraz usuwania genu. Wielokrotny, iteracyjny 
proces przekształcania i tworzenia nowych osobników 
oraz powstawania nowych populacji przebiega aż do 
momentu spełnienia testów stopu programu. W pracy 
jako warunek zatrzymania przyjęto liczbę generacji. 
Algorytm w procedurze tworzenie i wprowadzanie 
potomka, generuje nowego osobnika - nową trasę przej-
ścia. To tworzenia nowego osobnika wykorzystywany 
jest jeden ze zbioru operatorów genetycznych. Zada-
niem operatorów genetycznych jest przekształcanie 

i tworzenie nowych osobników, w sensie poprawy przy
stosowania populacji osobników względem funkcji 
przeżycia. AE zastosowany w podsystemie GR cechuje 
się zwiększoną liczbą punktów zwrotu na tworzącej się 
ścieżce przejścia w stosunku do tego samego parametru 
w podsystemie LR. 

4.1. Operatory genetyczne 

Zgodnie z prawem adaptacji do środowiska, algorytm 
ewolucyjny tworzy nowych potomków, z których każdy 
przedstawia pojedynczą trasę przejścia. Podczas two
rzenia nowych potomków losowo wykorzystywane są 
operatory genetyczne spośród ośmiu operatorów mody
fikujących trasę przejścia statku i jednego zmieniające
go prędkość statku. Do operatorów modyfikujących 

trasę przejścia należą: mutacja, mutacja miękka, krzy
żowanie, dodawanie genu, zamiana pozycji genów, 



wygładzanie, usuwanie genu, reperacja osobnika. Ope
rator mutacji prędkości zaprojektowano w celu dalszej 
optymalizacji trasy przejścia statku w sytuacji kolizyj
nej. Założono, że operator ten poprzez manipulowanie 
prędkością własnego statku na danym odcinku trajekto
rii powinien powodować wygenerowanie lepszych roz
wiązań niż w przypadku stałej prędkości statku własne
go. Prędkość, z jaką ma się poruszać statek własny na 
określonym odcinku trasy przejścia jest losowo wybie
rana ze skończonego zbioru prędkości dopuszczalnych 
statku. Nie wszystkie operatory mają zastosowanie we 
wszystkich sytuacjach reprodukcji osobników. Na przy
kład operatory: dodawanie genu, reperacja osobnika 
mają zastosowanie do reprodukcji niebezpiecznej trasy 
przejścia. Zbadano skuteczność operatorów genetycz
nych na poprawę trasy przejścia. Skuteczność działania 
poszczególnych operatorów genetycznych przedstawia 
rys. 6. 
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Rys. 6. Skuteczność operatorów genetycznych po 100 
kolejnych generacjach 

Po każdych 100 generacjach, algorytm zapisywał dane 
statystyczne dotyczące parametrów i skuteczności uży
cia poszczególnych operatorów. Raporty zawierały 

następujące dan<:,; 

• dane funkcji przystosowania po każdych 100 gene
racjach, gdzie wydzielono dozwolone i niedozwolo
ne trasy i przedstawiono średnią liczbę bezpiecznych 
i niebezpiecznych tras, punkty zwrotu, 

• dane trajektorii po każdej 100 generacji, 

• dane operatorów genetycznych, zawierające czas ich 
użycia w procesie poprawy trasy, całkowity czas 
użycia poszczególnych operatorów oraz ich skutecz
ność, 

• średni czas użycia operatorów, 

• średnią liczbę zmian wprowadzanych przez po
szczególne operatory, oraz wszystkie operatory 
łącznie wpływające na zmianę punktów zwrotu tra
jektorii, 

• całkowity indeks użycia operatora, będący kombina
cją aspektów: skuteczności danego operatora, i jego 
średniego czasu użycia. 

Na podstawie analizy skuteczności poszczególnych 
operatorów można stwierdzić, że: 

• czas działania. operatorów genetycznych jest zbliżo
ny, wyłączając operatory dodawania genu oraz repe-

racji osobnika, których działanie związane jest z 
eliminacją trajektorii niebezpiecznych, 

• w początkowej fazie wyznaczania trajektorii sku
teczność poszczególnych operatorów jest w przybli
żeniu taka sama, wyłączając operator mutacji mięk
kiej i reperacji osobnika, 

• poprawa trajektorii w momencie nadmiernego zbli
żenia do przeszkody i skutecznego sposobu jej omi
nięcia uzyskiwana jest dzięki operatorowi reperacji 
osobnika, 
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• działanie operatorów mutacji i krzyżowania pozwo
liło na szybkie przejście z optimum lokalnego do 
globalnego 

• w końcowej fazie poprawa trajektorii, jest głównie 
osiągana przez użycie operatorów wygładzania, 

usuwania genu i krzyżowania 

5. WNIOSKI 

Przedstawiona struktura systemu PFSS zapewnia stero
wanie statkiem w znanym środowisku z ograniczeniami 
nawigacyjnymi o charakterze statycznym jak i dyna
micznym oraz adaptacyjne korygowanie trajektorii do 
zmieniającej się w sposób nieprzewidywalny sytuacji na 
morzu z uwzględnieniem zakłóceń hydrometeorolo
gicznych działających na statek. System PFSS bez
piecznego sterowania statkiem wykorzystuje do wyzna
czenia optymalnej trasy przejścia statku własnego algo
rytmy ewolucyjne i a do sterowania po trajektorii regu
lator rozmyty, co stanowi nowe podejście do problemu 
sterowania bezpiecznego i optymalnego statku. Na 
podstawie przeprowadzonych rozważań, przyjęto, iż: 

możliwe jest zastosowanie systemu PFSS do rozwiązy
wania problemu unikania kolizji na morzu, gdzie śro
dowisko modelowane jest w postaci wielokątów repre
zentujących ograniczenia nawigacyjne, jak i poruszające 
się ze zmienną prędkością obiekty obce. Dzięki wpro
wadzeniu do systemu PFSS informacji z systemu AIS 
wykluczono powstanie błędów polegających na tworze
niu domen o identycznych kształtach zarówno dla du
żych statków jak i małych jachtów, zastosowanie sys
temu PFSS może przyczynić się do wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa na morzu oraz zmniejszyć koszty eks
ploatacji statku. 

THE SYSTEM OF SAFE AND OPTIMAL CONTROL 
OF SHIP AT SEA 

Abstract: The paper represents the system of control of the 
own ship at sea, which has assure optima! and safe the route of 
passage between harbors. In the case of collision situation the 
system determines safe crossing each other ships. The system 
has to assure the control in case of defeating through own ship 
on safe passage through given sea area with regard also lim
ited visibility. In the system give consideration to weather 
conditions and met navigational objects of static or dynamie 
character. This system connects the work of two computer 
techniques: evolutionary algorithms for determining the opti
ma! passing path, and fuzzy controller for directing the own 
ship along the assumed path. 
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