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METODY KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA
DECYZJI MANEWROWEJ NAWIGATORA
W SYTUACJACH KOLIZYJNYCH
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zastosowanie elementów teorii gier i sztucznej inteligencji do
automatyzacji procesu sterowania obiektami ruchomymi na przykładzie bezpiecznego sterowania
własnym statkiem w sytuacjach kolizyjnych podczas mijania się ze spotkanymi statkami. Przedstawiono algorytmy wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku wspomagające decyzję manewrową
nawigatora w sytuacji kolizyjnej. Rozważania zilustrowano przykładami komputerowej symulacji
w oprogramowaniu Matlab/Simulink bezpiecznych trajektorii statku w rzeczywistej sytuacji na morzu.
Słowa kluczowe:
nawigacja morska, bezpieczeństwo żeglugi, zapobieganie kolizjom, sterowanie rozgrywające,
sterowanie optymalne.

WSTĘP
Do istotnych zagadnień teorii procesów decyzyjnych w nawigacji morskiej
należy bezpieczne sterowanie statkiem. Problem bezkolizyjnych strategii w sterowaniu na morzu pojawia się już u Isaacsa [7], zwanego „ojcem gier różniczkowych”, i rozwijany był przez wielu autorów zarówno w aspekcie teorii gier, jak
i sterowania w warunkach niepewności. Chociaż sformułowanie problemu uniknięcia kolizji wydaje się całkiem oczywiste, to oprócz niepewności informacji, jaka
wynikać może zarówno z oddziaływania zakłóceń hydrometeorologicznych, jak też
nieprecyzyjnego charakteru reguł Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej
(MPDM), istotna jest subiektywność nawigatora w ocenie sytuacji i podejmowanej
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decyzji manewrowej [1, 2]. Tematyka wyznaczania strategii bezpiecznych jest nadal
aktualna ze względu na ciągle rosnący ruch statków na poszczególnych akwenach,
a jednocześnie z powodu zwiększających się wymagań bezpieczeństwa żeglugi
i ochrony środowiska oraz rosnących możliwości komputerowego wspomagania
pracy nawigatorów [3, 4].

MODELE PROCESÓW STEROWANIA RUCHEM STATKU
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi statki zobowiązane są respektować reguły MPDM. Jednak te reguły stosują się tylko do dwóch statków w zakresie dobrej widzialności, a w warunkach ograniczonej widzialności podają jedynie
zalecenia ogólnego charakteru i nie są w stanie uwzględnić wszystkich niezbędnych
warunków rzeczywistego procesu [6].
Rzeczywisty proces mijania się statków często zachodzi więc w warunkach
nieokreśloności i konfliktu, przy nieścisłym współdziałaniu statków w myśl reguł
MPDM. Dlatego celowe jest przedstawienie procesu oraz opracowanie i badanie dla
celów praktycznych metod bezpiecznego sterowania statkiem z zastosowaniem elementów teorii gier. Konieczność jednoczesnego uwzględnienia strategii spotkanych
statków oraz ich własności dynamicznych jako obiektów sterowania przesądza
o zastosowaniu do opisu procesu modelu gry różniczkowej, często nazywanej przez
inżynierów grą dynamiczną [5, 13, 14].
Ruch dynamiczny statków w czasie odbywa się pod wpływem wielkości sterujących u z odpowiednich dopuszczalnych zbiorów sterowania U:

[

]

U U w(σ ) , U (jσ ) ,

(1)

gdzie:

U w(σ ) — zbiór strategii własnego statku;
U (jσ ) — zbiór strategii j spotkanego statku;

σ = 0 — oznacza symbolicznie stabilizację kursu lub trajektorii;
σ = 1 — oznacza symbolicznie realizację manewru antykolizyjnego w celu minimalizacji ryzyka kolizji, co w praktyce osiąga się spełnieniem następującej
nierówności (rys. 1.):
j
Dmin
= min D j (t ) ≥ Db ,
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gdzie:
j
Dmin
— najmniejssza odległośćć zbliżenia w
własnego statku i j spotkanego statku;
Dj
Db

— aktualna odległość
o
do
o j statku;
— bezpiecznna odległośćć zbliżenia w danych waarunkach zaleeżna od stoppnia
widzialnoości na morzu
u, reguł MPD
DM oraz włassności dynam
micznych stattku;
σ = −1 — oznacza symboliczniie manewrow
wanie statkieem w celu osiągnięcia
o
nnajmniejszej odległości zbliżenia, naa przykład podczas
p
zbliżżenia statku ratowniczeggo, przekazywania ładunkku ze statku na statek, niiszczenia okrrętu
nieprzyjaaciela itp.

Rys. 1. Syytuacja mijaniaa się własnegoo statku z j spo
otkanymi statk
kami
Źródło: oopracowanie własne.
w

W przyjętej symbolice zaapisu możnaa wyróżnić następujące
n
ro
odzaje sterow
wania rucheem statków:
1) sterow
wanie optym
malne
a) staabilizacja kuursu lub trajek
ktorii U U w0 U 0j ;

[

]

2) gry jeednostronne
a) unnikanie kolizj
zji za pomocąą:
• manewrów
w własnego sttatku U U w1 U 0j ,

[

[

]

]

w spotkanego j statku U U w0U 1j ,
• manewrów

[

]

w kooperujący
ych U U w1 U 1j ;
• manewrów

[

]

b) sppotkanie statkków U U w−1U −j 1 ;
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3) gry koonfliktowe
a) syytuacje jednoostronnej gry dynamiczneej U U w−1U 0j oraz U U w0U −j 1

[

]

[

]

(na prrzykład niebeezpieczna syttuacja wynikłła z błędnej oceny
o
procesu
u zbliżenia prrzez
jednąą ze stron przyy braku obserrwacji drugiej
ej — jeden staatek wyposażżony w radar lub
system
m antykolizyj
yjny, drugi z uszkodzonym
u
m radarem lub
b bez tego wy
yposażenia);

[

]

[

]

b) syytuacje pościigu U U w−1U 1j oraz U U w1 U −j 1 .

UOGÓ
ÓLNIONY M
MODEL PR
ROCESU ST
TEROWAN
NIA RUCHE
EM STATK
KU
W SYTUA
ACJACH K
KOLIZYJNY
YCH
N
Najbardziej adekwatnym
a
m modelem prrocesu mijan
nia się statku z j spotkanyymi
obiektam
mi jest modell gry dynamiicznej j uczesstników (ryss. 2.).

Rys. 2. Schemat uoogólnionego modelu
m
gry dyynamicznej prrocesu sterowaania statkiem
Źródło: oopracowanie własne.
w

W
Własności prrocesu opisane są przez rrównanie staanu:

}

ϑ
v
x&i = f i [( x0ϑ , x1ϑ ,..., x j ,..., xmϑ ),, (u0v , u1v ,..., u j ,..., uνm ), t ]
0

1

j

m

0

1

j

m

(3)

i = 1, 2, ...., ( j ⋅ ϑ j + ϑ0 ) , j = 1, 2, …,
… m,
gdzie:
r
x0ϑ (t ) − ϑ0 — wymiarrowy wektorr stanu własnnego statku;
rϑ
x j (t ) − ϑ j — wymiarrowy wektorr stanu j-tegoo obiektu;
0

j
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r
uoν (t ) −ν 0 — wymiarowy wektor sterowania własnego statku;
rν
u j (t ) −ν j — wymiarowy wektor sterowania j-tego obiektu [9, 12].
0

j

Ograniczenia stanu i sterowania wynikają z zachowania bezpiecznej odległości mijania Db z zachowaniem reguł manewrowania MPDM:
ϑ

ν

g j ( x j j ,u j j ) ≤ 0 .

(4)

Synteza sterowania rozgrywającego statkiem polega na minimalizacji kryterium jakości sterowania danego w postaci całkowej i końcowej:
tk

[

]

I 0j = ∫ x0ϑ (t ) dt + rj (tk )+ d (tk ) → min .
0

2

(5)

t0

Wypłata całkowa przedstawia straty drogi statku na wymijanie spotkanych
obiektów, a wypłata końcowa określa końcowe ryzyko kolizji do j-tego obiektu
i końcowe odchylenie trajektorii własnego statku od zadanej trasy rejsu.

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MANEWROWEJ NAWIGATORA

Uwzględniając dużą złożoność modelu gry dynamicznej, do praktycznej
syntezy programów sterowania formułuje się modele uproszczone, z jednoczesnym
zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji [8]. Poszczególnym modelom procesu można przyporządkować odpowiednie algorytmy komputerowego
wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacjach kolizyjnych (tab. 1.).
Tabela 1. Metody komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora
w sytuacji kolizyjnej na morzu
Program wspomagania
decyzji manewrowej
AWDM_gpnk
AWDM_gmnk
AWDM_gpk
AWDM_odyn

Model procesu
sterowania
gra pozycyjna
niekooperacyjna
gra macierzowa
niekooperacyjna
gra pozycyjna
kooperacyjna
optymalizacja
dynamiczna

AWDM_okin

optymalizacja
kinematyczna

Metoda syntezy
sterowania
programowanie
liniowe dualne
programowanie
liniowe dualne
programowanie
liniowe dualne
programowanie
dynamiczne sztuczna
sieć neuronowa
programowanie
liniowe

Rodzaj decyzji
manewrowej
trajektoria
rozgrywająca
trajektoria
rozgrywająca
trajektoria
rozgrywająca
trajektoria
optymalna
trajektoria
optymalna

Źródło: opracowanie własne.
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Algorytm AWDM_gpnk
D
Do syntezy bezpieczneg
b
o sterowaniaa statkiem wykorzystuje
w
się uogólnioony
model ggry dynamiczznej, uproszcczony do wiieloetapowej gry pozycy
yjnej j uczesttników niekkooperujących ze sobą [10]. Optymaalne sterowan
nie własnym
m statkiem okkreśla się, w
wyznaczając zbiory dopu
uszczalnych strategii spo
otkanych stattków względdem
własnegoo statku oraaz zbiory do
opuszczalnycch strategii własnego
w
staatku względdem
każdego ze spotkanyych statków. Następnie w
wyznacza sięę optymalną strategię poozyu:
cyjną włłasnego statkku z warunku
I * = min max min I [ x0 , Lk ] = S 0* .
u0

uj

u 0j

(6)

F
Funkcję celuu sterowaniaa własnego sstatku S0 chaarakteryzuje odległość w
własnego sttatku do najbbliższego pu
unktu zwrotuu Lk na zadaanej trasie reejsu. Kryteriium
wyboru optymalnej trajektorii własnego
w
stattku sprowadzza się do wy
yznaczenia jeego
pieczne mijaanie
kursu i pprędkości zaapewniających najmniejssze straty drrogi na bezp
spotkanyych statków, w odległości nie mniejszzej niż założo
ona wartość Db, z uwzgllędnieniem dynamiki włłasnego statk
ku w postaci cczasu wyprzeedzenia maneewru (rys. 3.)).

Rys. 3. Bezpieczna trrajektoria właasnego statku w sytuacji mijjania się z j = 19 spotkanym
mi
statkam
mi, w ograniczzonej widzialn
ności na morzu
zu Db = 2 Mm,, wyznaczona przez program
m
AWDM_
M_gpnk, wypłata końcowa grry: r(tk) = 0, d(t
d k) = 4.11 Mm
M
Źródło: oopracowanie własne.
w
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Algorytm AWDM_gmnk
P
Pomijając róównania dyn
namiki statkuu, podstawow
wy model grry dynamiczznej
procesu zapobieganiia kolizjom sprowadza się do gry macierzowej
m
j uczestnikków
niekoopeerujących zee sobą [11].
W grze maccierzowej gracz I (własnny statek) orraz gracze III (j spotkanyych
statków)) mają do dyyspozycji pew
wną liczbę sstrategii czysstych. Ogran
niczenia na w
wybór strattegii wynikaj
ają z reguł MPDM.
M
Najcczęściej gra nie ma punk
ktu siodłoweego
w zakressie jej rozwiązania poprzzez zastosow
wanie strategiii czystych. W celu rozw
wiązania teego problem
mu można po
osłużyć się dualnym prrogramowan
niem liniowyym.
W zagaddnieniu duallnym gracz I dąży do m
minimalizacjji ryzyka ko
olizji, natomiiast
gracz II do maksym
malizacji ryzy
yka kolizji. Składowe sttrategii miesszanej wyrażżają
ych. W rezuultarozkład pprawdopodoobieństwa użycia przez ggraczy ich strrategii czysty
cie dla kkryterium sterrowania w postaci:

I ∗ = min m
max r j
u0

uj

(7)

uje się macieerz prawdopo
odobieństwaa użycia poszczególnych
h strategii czzysotrzymuj
tych. Roozwiązaniem
m zadania bezzpiecznego ssterowania jeest strategia o największzym
prawdoppodobieństwiie (rys. 4.).

Rys. 4. Bezpieczna trrajektoria właasnego statku w sytuacji mijjania się z j = 19 spotkanym
mi
statkam
mi, w ograniczzonej widzialn
ności na morzu
zu Db = 2 Mm,, wyznaczona przez program
m
AWDM__gmnk, wypłaata końcowa ggry: r(tk) = 0, d(t
d k) = 4.36 Mm
M
Źródło: oopracowanie własne.
w
1 (192) 2013

73

Józef Lisow
wski

Algorytm AWDM_gpk
K
Kryterium jaakości sterow
wania (6) dla pozycyjnej gry
g kooperacyjnej przyjm
muje
postać (rrys. 5.):
I * = min min min I [ x0 , Lk ] = S 0* .
u0

uj

u 0j

(8)

Rys. 5. Bezpieczna trrajektoria właasnego statku w sytuacji mijjania się z j = 19 spotkanym
mi
statkam
mi, w ograniczzonej widzialn
ności na morzu
zu Db = 2 Mm,, wyznaczona przez program
m
AWDM
M_gpk, wypłatta końcowa grry: r(tk) = 0, d(t
d k) = 3.63 Mm
m
Źródło: oopracowanie własne.
w

Algorytm AWDM_odyn
K
Kryterium bezpiecznego
b
o sterowania jest spełnieenie ograniczzenia w posttaci
ruchomeej domeny prrzyporządkow
wanej spotkaanemu statko
owi:

g j (x j , t) ≤ 0 .

(9)

D
Domena w postaci
p
kołaa, sześciokątta, elipsy lub
b paraboli jeest generowaana
przez szttuczną sieć neuronową
n
Neural
N
Netwoork Toolbox
x MATLAB, wcześniej nnauczoną prrzez większąą grupę dośw
wiadczonychh nawigatoró
ów, na przyk
kład na kursaach
ARPA (rrys. 6.).
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S
Stosując programowanie dynamicznee Bellmana, kryterium op
ptymalnego ssterowania sprowadza się do zapeewnienia naj
ajmniejszych strat drogi na bezpieczzne
wymijannie spotkanyych statków, co przy staałej prędkości ruchu sprrowadza się do
sterowannia czasooptyymalnego:
tk

tk

0

0

I * = ∫V dt ≅ V ∫ ddt → min.

((10)

Rys. 6. Bezpieczna trrajektoria właasnego statku w sytuacji mijjania się z j = 19 spotkanym
mi
statkam
mi, w ograniczzonej widzialn
ności na morzu
zu Db = 2 Mm,, wyznaczona przez program
m
AW
WDM_odyn, waartość końcow
wa kryterium: t K∗ = 1.67 h
Źródło: oopracowanie własne.
w

Algorytm AWDM_okin
K
Kryterium jaakości sterow
wania (6) dlla nierozgryw
wającej opty
ymalizacji kiinematycznnej przyjmujee postać (rys.. 7.):
I * = min I [ x0 , Lk ] = S 0* .
u0
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mi
Rys. 7. Bezpieczna trrajektoria właasnego statku w sytuacji mijjania się z j = 19 spotkanym
mi, w ograniczzonej widzialn
ności na morzu
zu Db = 2 Mm,, wyznaczona przez program
m
statkam
AWD
DM_odyn, warttość końcowaa kryterium: d((tk)=3.25 Mm
Źródło: oopracowanie własne.
w

Rys. 8. Poorównanie bezzpiecznych trajjektorii własneego statku wyzznaczonych prrzez poszczegóólne
program
my komputeroowego wspomaagania decyzjii manewrowej nawigatora w sytuacji j = 119
spotkanych sstatków
Źródło: oopracowanie własne.
w
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WNIOSKI

Zastosowanie uproszczonych modeli gry dynamicznej procesu do syntezy
komputerowych programów wspomagania umożliwia wyznaczenie bezpiecznej
trajektorii optymalnej i rozgrywającej statku w sytuacjach mijania się z większą
liczbą spotkanych statków jako pewnej sekwencji manewrów kursem i prędkością.
Opracowane programy komputerowe uwzględniają reguły MPDM i czas
wyprzedzenia manewru, aproksymujący własności dynamiczne własnego statku,
a także oceniają odchylenie końcowe trajektorii rzeczywistej od zadanej.
Przedstawione programy komputerowe są formalnymi modelami procesów
decyzyjnych nawigatora prowadzącego statek i mogą być zastosowane w systemie
komputerowego wspomagania nawigatora przy podejmowaniu decyzji manewrowej
w sytuacjach kolizyjnych.
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COMPUTER SUPPORT METHODS
OF NAVIGATOR MANOEUVRING DECISION
IN COLLISIONS SITUATIONS
ABSTRACT
The paper introduces the application of selected methods of game theory and artificial
intelligence for automation of the control process of moving objects on the example of safe ship
steering in a collision situation. For each approximated model of the dynamic game, an appropriate
method of safe steering to support the navigator decision in a collision situation has been assigned.
The considerations have been illustrated an example of a computer simulation in Matlab/Simulink
of several methods to determine the safe ship’s trajectory in situations of passing many of the
objects encountered, recorded on the ship’s radar screen in real navigational situation at sea.
Keywords:
marine navigation, safety of navigation, collision avoidance, control unfolding, optimal control.
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