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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 

 

A
*
 - wektor utopii w metodach TOPSIS oraz Fuzzy TOPSIS, 

A
–
 - wektor nadiru w metodach TOPSIS oraz Fuzzy TOPSIS, 

A - punkt wyjściowy (startowy) rozważanej trasy, 

B - punkt docelowy (końcowy) rozważanej trasy, 

Cmx1 - wektor rankingowy w metodach TOPSIS oraz Fuzzy TOPSIS, 

Dmxk - macierz decyzyjna metody rankingowej, 

dij - element macierzy decyzyjnej Dmxk, 

i j bezp - cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa, 

iryzyko - współczynnik ryzyka (zagrożenia bezpieczeństwa), 

k - liczność zbioru kryteriów metody rankingowej, 

m - liczność zbioru obiektów ocenianych przez metodę rankingową lub  

liczba punktów na izochronie w metodzie izochron z podziałem obszaru, 

qpaliwo - całkowite zużycie paliwa, 

Rmx1 - wynikowy wektor (rankingowy) metody rankingowej w metodach SAW i AHP, 

Rmxk - rozmyta macierz decyzyjna w metodzie Fuzzy TOPSIS, 

∆S - kątowy rozmiar sektora w metodzie izochron z podziałem obszaru,  

∆t - odstęp czasu (krok) pomiędzy kolejnymi izochronami w metodzie izochron,  

tr - łączny czas przejścia statku, 

u - zmienne sterowania, 

u, v  - wektory wartości skojarzonych z wektorami zmiennych decyzyjnych, 

Vmxk - skalowana macierz decyzyjna metody rankingowej, 

Wkx1 - wektor wagowy metody rankingowej, 

wj - element wektora wagowego, 

x - zmienne stanu, 

x, y - wektory zmiennych decyzyjnych, 

x, y - współrzędne geograficzne (x: długość geograficzna , y: szerokość geograficzna), 

λ - zmienne sprzężone, 

λA - długość geograficzna punktu A, 

ϕA - szerokość geograficzna punktu A, 

Ω - zbiór rozwiązań dostępnych dla założonego zadnia optymalizacyjnego. 
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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 

AHP – (Analytical Hierarchy Process) wielokryterialna metoda rankingowa AHP. 

charakterystyka  

prędkościowa – funkcja opisująca prędkość statku w zależności od stanu i rodzaju zakłóceń 

działających na kadłub statku w ruchu. W niniejszej pracy uwzględnia ona 

zmiany prędkości wynikające zarówno z bezpośredniego oddziaływania 

wiatru na statek jak również strat prędkości na fali. 

chromosom  – kod osobnika, podlegający zmianom w trakcie procesu ewolucji. Genotyp 

każdego osobnika zawiera co najmniej jeden chromosom, określający jego 

fenotyp. 

defuzyfikacja – proces konwersji zbioru rozmytego do odpowiadającej mu wartości ostrej. 

ENC – (Electronic Navigational Chart) elektroniczna mapa nawigacyjna. 

fenotyp  – zbiór cech osobnika, podlegających ocenie środowiska w procesie 

ewolucji. 

gen  – elementarna jednostka, z której składa się chromosom. 

generacja  – grupa osobników, mogąca tworzyć nowe osobniki potomne za 

pośrednictwem klasycznych operatorów genetycznych (mutacja, 

krzyżowanie) lub też operatorów specjalizowanych.  

genotyp  – zbiór chromosomów osobnika, określający głównie sposób kodowania 

fenotypu. 

izochrona – krzywa łącząca punkty do których statek może dotrzeć z określonego 

punktu startowego w ustalonym okresie czasu. 

loksodroma – krzywa, która na powierzchni kuli lub elipsoidy przecina południki pod 

stałym kątem i spiralnie zbliża się do bieguna, którego nigdy nie osiąga. Na 

mapie o odwzorowaniu Mercatora jest to linia prosta łącząca punkty 

wyjściowy i docelowy. 

MADM – (MultiAttribute Decision Making Methods) wielokryterialne metody 

podejmowania decyzji.  

MOEA – (MultiObjective Evolutionary Algorithm) wielokryterialny algorytm 

ewolucyjny, 

MOP – (MultiObjective Optimization Problem) problem optymalizacji 

wielokryterialnej, 

MOGA – (MultiObjective Genetic Algorithm) wielokryterialny algorytm ewolucyjny 

MOGA. 
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NPGA – (Niched Pareto Genetic Algorithm) wielokryterialny algorytm ewolucyjny 

NPGA. 

obiekt  – jeden z dostępnych wariantów rozwiązania, analizowany przez metody 

rankingowe (Rutkowski, 2006). 

ORS – (Onboard Routing Systems) pokładowy system wyznaczania drogi 

morskiej.  

ortodroma – krótszy łuk koła wielkiego, przechodzącego przez dwa punkty na kuli 

ziemskiej. Trasa ortodromiczna jest najkrótszą trasą łączącą punkty 

wyjściowy i docelowy. 

pokolenie  – synonim słowa „generacja”. 

populacja  – synonim słowa „generacja”. 

punkt zwrotu – punkt, należący do trasy, w którym może nastąpić zmiana kursu i/lub 

zmiana prędkości statku. 

SAW – (Simple Additive Weighting) wielokryterialna metoda rankingowa SAW.  

SOLAS  – (International Convention for the Safety of Life at Sea) konwencja 

SOLAS. 

SPEA – (Strength Pareto Evolutionary Algorithm) algorytm SPEA. 

SPOS – (Ship Performance Optimisation System) system klasy ORS holenderskiej 

firmy Meteo Consult. 

TOPSIS – (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

wielokryterialna metoda rankingowa TOPSIS. 

TSS – (Traffic Separation Scheme) system rozgraniczania ruchu. 

trasa 

dopuszczalna – trasa nienaruszająca żadnego z przyjętych ograniczeń. 

trasa 

niedopuszczalna – trasa naruszająca co najmniej jedno z przyjętych ograniczeń. 

WEANM – wielokryterialny ewolucyjny algorytm nawigacji meteorologicznej. 

wektor nadiru – wektor wartości najgorszych, osiąganych przez badane obiekty w ramach 

wybranego kryterium optymalizacyjnego. 

wektor utopii – wektor wartości najlepszych, osiąganych przez badane obiekty w ramach 

wybranego kryterium optymalizacyjnego. 

zwartość lodu – (ice concentration) stopień pokrycia lodem określonej powierzchni wody, 

przyjmujący wartości z zakresu [0,0; 1,0]. 



7 

WSTĘP 

Zagadnienie planowania trasy statku jest problemem, który od wieków stanowi jedno 

z głównych wyzwań dla nawigatorów. Szczególną trudność stanowi planowanie tras 

oceanicznych (tzw. nawigacja meteorologiczna), dla których zmienne warunki atmosferyczne 

mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo statku oraz ekonomiczne aspekty podróży. Wraz 

z wprowadzaniem nowych metod optymalizacji oraz narzędzi sztucznej inteligencji, możliwe 

jest opracowywanie coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie informatycznego wspomagania 

planowania oceanicznej trasy przejścia statków. 

Proces optymalizacyjny stanowi podstawę planowania trasy statku. W procesie tym 

brane są pod uwagę kryteria opisujące bezpieczeństwo statku oraz koszty transportu. Kryteria 

kosztowe reprezentowane są zazwyczaj przez czas przejścia statku na danej trasie oraz zużycie 

paliwa niezbędne do jej pokonania. Częstą sytuacją jest wzajemna rywalizacja kryteriów. Trasy 

o krótkim czasie przejścia wymagają większej średniej prędkości statku na trasie, której ceną 

jest zwiększone zużycie paliwa. Z drugiej strony, trasy o stosunkowo niskim zużyciu paliwa 

cechują się wydłużonym czasem podróży z uwagi na zmniejszoną średnią prędkość statku na 

trasie. Rywalizacja pomiędzy czasem przejścia a zużyciem paliwa na trasie jest szczególnie 

istotna dla statków z napędem hybrydowym, tj. wyposażonych w silnik oraz dodatkowy pędnik 

wiatrowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy w celu redukcji zużycia paliwa dopuszczalne jest 

wyłączenie silnika głównego na trasie. Stąd też w procesie planowania trasy statku poszukiwana 

powinna być taka trasa, która zapewni pewien eksploatacyjny kompromis pomiędzy 

rozpatrywanymi kryteriami optymalizacyjnymi. Aktualnie w nawigacji meteorologicznej brak 

jest rozwiązań umożliwiających dowolne ustalenie takiego kompromisu dla poszukiwanych 

tras. Dlatego też celowym jest opracowanie nowej metody, wykorzystującej formalne, 

matematyczne podejście do wielokryterialnej optymalizacji tras statków, oraz weryfikacja 

działania tej metody dla modelu statku z napędem hybrydowym. 

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie planowania oceanicznej drogi statku jako 

wielokryterialny problem optymalizacyjny. W problemie tym zbiór kryteriów składa się 

z elementów opisujących czas przejścia, zużycie paliwa oraz bezpieczeństwo statku na trasie.  

Zbiór ograniczeń optymalizacyjnych zawiera przeszkody nawigacyjne, uniemożliwiające 

przebycie danego obszaru. W pracy zaproponowany został nowy, wielokryterialny ewolucyjny 

algorytm nawigacji meteorologicznej (WEANM), wykorzystujący następujące metody 

optymalizacji: 

− wielokryterialny ewolucyjny algorytm SPEA, 

− wielokryterialną metodę rankingową Fuzzy TOPSIS. 

 



8 

Zadaniem pierwszej z tych metod jest znalezienie zbioru tras – zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych – dla zadanego problemu optymalizacyjnego. Natomiast metoda 

rankingowa jest odpowiedzialna za uszeregowanie tras tego zbioru w taki sposób, aby 

najwyższą pozycję w rankingu zajęła trasa najlepiej odpowiadająca zadanemu kompromisowi 

pomiędzy kryteriami. Kompromis ten jest ustalany na podstawie preferencji decydenta, 

wyrażanych za pomocą wartości lingwistycznych.  

Algorytm WEANM wraz z przyjętym modelem statku z napędem hybrydowym 

podlegał następującym badaniom: 

− porównaniu z metodą izochron, 

− porównaniu wyników osiąganych dla modelu statku z napędem hybrydowym oraz 

napędem mechanicznym, 

− weryfikacji działania dla wielu źródeł danych pogodowych. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły osiągnięcie postawionego celu. 

 Praca składa się z sześciu rozdziałów, podsumowania oraz załączników A - H. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono wprowadzenie do problematyki pracy, cele pracy oraz 

zadania i metody badawcze. Rozdział drugi zawiera syntezę metod optymalizacji 

wielokryterialnej oraz opis części z tych metod, kluczowych z punktu widzenia pracy. 

W rozdziale trzecim przedstawiony został przegląd aktualnie dostępnych metod nawigacji 

meteorologicznej. Rozdział czwarty zawiera definicję zakładanego problemu 

optymalizacyjnego, opis przyjętego modelu badawczego oraz szczegółowy opis 

proponowanego rozwiązania (algorytm WEANM). W rozdziale piątym opisano badania 

algorytmu WEANM oraz wnioski wyciągnięte z tych badań. Wyniki eksperymentów 

badawczych, ze względu na ich obszerność, umieszczono w osobnych załącznikach F - H. W 

szóstym rozdziale pracy podsumowano wnioski z badań oraz przedstawiono ogólne uwagi 

dotyczące algorytmu WEANM.  Podsumowanie zawiera syntezę założeń oraz efektów prac 

badawczych podjętych przez autorkę w ramach rozprawy doktorskiej. 
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1 WPROWADZENIE 

Planowanie podróży morskiej statku w ujęciu ogólnym (Sabelis, 1999; Jurdziński, 

2003) składa się z czterech faz: analizy, syntezy, decyzji oraz formułowania wytycznych. Fazy 

te powtarzają się w ramach trzech kolejnych cykli, związanych z tworzeniem planu 

strategicznego, planu nawigacyjnego oraz planu wacht (rysunek 1.1). 

 

 

Rysunek 1.1 Model planowania podróży morskiej statku (Sabelis, 1999) 

 

Tworzenie planu strategicznego stanowi pierwszy z cykli procesu planowania podróży 

statku. Na tym etapie zbierane są ogólne informacje o podróży (port początkowy, port 

docelowy, typ ładunku, itp.). Pod koniec cyklu pierwszego wybierana jest najlepsza 

z rozważanych tras strategicznych. Wyselekcjonowana trasa opisana jest jedynie poprzez nazwy 

kolejnych akwenów (mórz, cieśnin, kanałów, itp.), po których statek będzie się poruszał. Trasa 

ta podlega następnie dalszym uściśleniom. W kolejnym cyklu, na podstawie trasy strategicznej, 

tworzony jest szczegółowy plan nawigacji. Zawiera on współrzędne geograficzne oraz 

oczekiwane czasy przybycia do kolejnych punktów na trasie.  Tak wyznaczony plan nawigacji 

musi zostać jeszcze podzielony na krótsze odcinki, zazwyczaj obejmujące około 4 - 6 godzin 

żeglugi. Dla każdego z tych odcinków konieczne jest przygotowanie szczegółowych informacji 

dotyczących nawigacji dla oficera pełniącego wachtę morską. Czynności te realizowane są w 

ramach trzeciego, ostatniego etapu planowania podróży. 

Każda z czterech faz: analizy, syntezy, decyzji oraz formułowania wytycznych, stanowi 

element kolejnych cykli planowania podróży. Faza analizy związana jest z gromadzeniem 

danych, będących najczęściej wynikiem poprzedniego cyklu planowania, informacji 

z zewnętrznych źródeł oraz wymagań dotyczących planowanej podróży. W fazie syntezy, 

tworzone są zbiory rozwiązań, dostępnych w ramach danego cyklu. Wybór najlepszego 
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rozwiązania następuje dopiero w fazie decyzji. W ostatnim kroku formułowane są wytyczne dla 

nawigatorów dotyczące kolejnych cyklów planowania.   

Proces planowania trasy, który w odniesieniu do wcześniej przedstawionego modelu 

odpowiada cyklom tworzenia planu strategicznego oraz planu nawigacyjnego, przebiega 

odmiennie w zależności od typu rozważanego akwenu. Dla wód ograniczonych o dużym 

natężeniu ruchu jednostek pływających, np. kanałów lub wejść do portów, istotnym elementem 

jest zapewnienie bezpieczeństwa statku poprzez wyznaczenie odpowiednich manewrów 

antykolizyjnych (Lisowski, 1979; Lenart, 1986; Śmierzchalski, 1998; Jurdziński, 2003 A) lub 

też wprowadzenie procedur kontroli bezpieczeństwa ruchu (Filipowicz, 2004). Natomiast 

planowanie tras na wodach otwartych, na których natężenie ruchu jest znacząco mniejsze, 

a same trasy - co najmniej kilkakrotnie dłuższe, nie wymaga przeprowadzania z wyprzedzeniem 

analiz ruchu innych jednostek.  Ewentualne manewry antykolizyjne wyznaczane są na bieżąco, 

dopiero w czasie realizacji podróży oraz zaistnienia realnego zagrożenia spotkaniem z inną 

jednostką pływającą. W niniejszej pracy założono, że proces planowania trasy dotyczy jedynie 

wód otwartych, a konkretnie tras oceanicznych. 

W przypadku wspomnianych wcześniej tras oceanicznych szczególnie istotne jest 

uwzględnienie warunków meteorologicznych w czasie tworzenia nawigacyjnego planu podróży. 

Zmienne warunki pogodowe mają znaczny wpływ zarówno na bezpieczeństwo statku jak 

również na koszty transportu (Jurdziński, 1989; Jurdziński 2003 B; Wiśniewski, 2003). Stąd też, 

głównie w odniesieniu do planowania oceanicznych tras przejścia statków, wprowadzono 

pojecie tzw. nawigacji meteorologicznej (weather routing). W niniejszej pracy planowanie trasy 

statku rozumiane jest jako poszukiwanie trasy w ramach procedur optymalizacyjnych, 

stosowanych, lub możliwych do zastosowania, w nawigacji meteorologicznej.   

Do badań procesu planowania trasy wybrano model statku wyposażonego w napęd 

hybrydowy. Napęd ten stanowi połączenie napędu mechanicznego (silnik) z pędnikiem 

wiatrowym, realizowanym najczęściej jako dodatkowe ożaglowanie pokładowe. Historia badań 

nad tym typem napędu dla jednostek pływających sięga przełomu lat 1970/1980, stanowiącego 

szczyt poprzedniego kryzysu paliwowego na świecie. W tamtym czasie badania naukowe 

w Japonii (Tokio) oraz Holandii (Delft) zaowocowały szeregiem raportów badawczych oraz 

publikacji m.in. (Letcher, 1982; Matsumoto i inni, 1982; Spaans, 1985; Hagiwara, 1989). W 

Japonii na początku lat 80-tych XX w. skonstruowano tankowiec z napędem hybrydowym o 

nazwie Shin Aitoku Maru, który przez pewien czas był wykorzystywany komercyjnie (rysunek 

1.2). 

Minimalizacja zużycia paliwa oraz redukcja emitowanych zanieczyszczeń to 

niepodważalne zalety statków z napędem hybrydowym. Niestety, modernizacja istniejącej floty 

związana jest z dużymi kosztami, co w połączeniu ze znaczącymi kosztami eksploatacji napędu 
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hybrydowego powoduje, że rozwiązania tego typu są stosunkowo rzadko wdrażane i do 

niedawna pozostawały jedynie w sferze planów. 

 

 

Rysunek 1.2 Japoński tankowiec Shin Aitoku Maru (Matsumoto i inni, 1982) 

 

Pod koniec lat 90-tych XX w. badania nad wykorzystaniem napędu hybrydowego dla 

statków znów nabrały tempa, głównie za sprawą rosnących cen paliw oraz wzmożonego 

nacisku organizacji proekologicznych na redukcję emitowanych spalin. Wśród aktualnie 

wdrażanych projektów europejskich można tu wymienić duński projekt Windship 2000 

(rysunek 1.3) oraz rozwiązanie komercyjne proponowane przez niemiecką firmę SkySails. Na 

początku 2008 r. kontenerowiec Beluga Skysails (rysunek 1.4), należący do Beluga Fleet 

Management GmbH, wypłynął w swój pierwszy rejs na trasie Bremenhaven (Niemcy) – Guanta 

(Wenezuela). 

 

 

Rysunek 1.3 Duński projekt Windship 2000 
(WWW Windship2000) 

 

Rysunek 1.4 Rozwiązanie proponowane 
przez niemiecką firmę Sky Sails  

(WWW SkySails) 
 

 Wykorzystanie napędu hybrydowego w nawigacji meteorologicznej uzasadnione jest 

przede wszystkim oczekiwaną redukcją zużycia paliwa na trasie. Potencjalne oszczędności 

paliwa dla statku z napędem hybrydowym można dodatkowo zwiększyć poprzez dopuszczenie 

możliwości okresowego wyłączania silnika podczas podróży. Stąd też w pracy założono, że, dla 
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przyjętego modelu badawczego statku z napędem hybrydowym (rozdział 4.2.1), możliwe jest 

wyłączanie silnika na trasie. Ponowny rozruch silnika wiąże się jednak z dodatkową 

konsumpcją energii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyjętym modelu zużycia paliwa. 

Celem nawigacji meteorologicznej jest poszukiwanie i optymalizacja trasy w ramach 

zakładanego zbioru kryteriów oraz ograniczeń, uwzględniając w tym procesie prognozowane 

warunki pogodowe. Jedną z pierwszych metod pogodowego prowadzenia statku była metoda 

izochron, minimalizująca czas przejścia statku na trasie (James, 1957).  Wraz z pierwszymi 

próbami algorytmizacji tej metody, w połowie lat siedemdziesiątych XX w., powstawać zaczęły 

jej zmodyfikowane wersje. Z uwagi na fakt, że metoda izochron zakładała pierwotnie 

jednokryterialną optymalizację czasu przejścia statku, opracowano dodatkowe wersje tej 

metody, dedykowane dla potrzeb minimalizacji zużycia paliwa m.in. (Hagiwara, 1989; 

Wiśniewski, 1991). Metoda izochron posłużyła również badaniu procesu planowania trasy 

statku z napędem hybrydowym (Hagiwara, 1989). Do dnia dzisiejszego metoda ta stanowi 

podstawę części komercyjnych programów do pogodowego prowadzenia statków (załącznik B). 

Wśród pozostałych metod tej klasy wyróżnić można następujące grupy rozwiązań: 

− metody wykorzystujące rachunek wariacyjny, 

− metody wykorzystujące programowanie dynamiczne, 

− metodę grafów skierowanych, 

− metody ewolucyjne. 

 

Żadna z ww. metod nawigacji meteorologicznej, przedstawionych szczegółowo 

w rozdziale 3.1, nie zawiera formalnego, matematycznego ujęcia wielokryterialnego problemu 

optymalizacji trasy statku.  Na podstawie syntezy dostępnych technik optymalizacji 

wielokryterialnej, przedstawionej w rozdziale 2.1, sformułowano wniosek, że istnieje potrzeba 

opracowania nowej metody nawigacji meteorologicznej, wykorzystującej mechanizmy 

poszukiwania zbiorów rozwiązań Pareto-optymalnych. Na tej podstawie określono cele pracy, 

przedstawione w kolejnym punkcie. Dodatkowo, w punkcie 1.2, opisano zadania badawcze 

konieczne do realizacji założonych celów oraz metody, za pomocą których te zadania zostały 

zrealizowane.   

1.1 Cele pracy 

Głównym celem pracy było opracowanie nowej metody nawigacji meteorologicznej 

wykorzystującej techniki optymalizacji wielokryterialnej oraz weryfikacja tej metody dla 

modelu statku z napędem hybrydowym. Proponowana metoda powinna pozwolić na: 

I. Rozszerzenie funkcjonalności dotychczas proponowanych metod nawigacji 

meteorologicznej poprzez umożliwienie poszukiwania tras kompromisowych względem 

zadanego zbioru kryteriów. 



13 

II. Poszukiwanie trasy statku w procesie optymalizacji uwzględniającym kryteria 

opisujące: 

− czas związany z przejściem statku daną trasą, 

− zużycie paliwa niezbędne do przejścia statku na danej trasie, 

− bezpieczeństwo statku na trasie. 

III. Ograniczenie procesu optymalizacyjnego jedynie do tras spełniających następujące 

wymogi: 

− trasa nie może przecinać lądu, 

− żaden odcinek trasy nie może przebiegać w rejonie zagrożenia 

spowodowanego przez niekorzystne warunki meteorologiczne. 

IV. Realizację procesu optymalizacji wielokryterialnej poprzez poszukiwanie elementów 

zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych. 

V. Uwzględnienie preferencji decydenta (np. kapitana statku) dotyczących kryteriów 

optymalizacyjnych, specyfikowanych za pośrednictwem wartości lingwistycznych. 

VI. Przedstawienie wyniku w postaci rankingu tras (uszeregowanie od najkorzystniejszej do 

najmniej korzystnej). 

VII. Wprowadzenie mechanizmów uwzględnienia danych pogodowych pochodzących z 

więcej niż jednego źródła w procesie poszukiwania trasy wynikowej. 

VIII. Uzyskanie końcowego wyniku w akceptowalnym czasie tj. nie dłuższym niż jedna 

godzina. 

1.2 Zadania i metody badawcze 

Dla osiągnięcia zamierzonego celu pracy ustalono i zrealizowano następujący zbiór 

zadań badawczych: 

1) przegląd istniejących metod nawigacji meteorologicznej, 

2) przegląd metod optymalizacji wielokryterialnej pod kątem zastosowań w procesie 

planowania drogi statku, 

3) zdefiniowanie zadania optymalizacyjnego dla poszukiwania trasy przejścia statku, 

4) zdefiniowanie modelu badawczego, zawierającego: 

a. opis przyjętego modelu statku z napędem hybrydowym, 

b. zbiór modelowanych warunków meteorologicznych, 

5) opracowanie i implementacja nowej metody planowania trasy statku, o cechach 

zgodnych z przedstawionymi wcześniej celami cząstkowymi (I-VIII), wykorzystującej 

techniki optymalizacji wielokryterialnej,  

6) przeprowadzenie badań symulacyjnych tej metody dla modelu statku z napędem 

hybrydowym, 

7) weryfikacja zgodności wyników z zakładanym celem pracy. 
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Badania metody, proponowanej w pracy, przeprowadzone zostały za pośrednictwem 

symulacji komputerowych. W ramach realizacji zadania 5) powstał program (załącznik D), 

tworzący środowisko symulacyjne. Program ten zawiera implementację nowej metody 

nawigacji meteorologicznej, a jednocześnie dostosowany jest do wszystkich przyjętych założeń, 

dotyczących m.in. modelu badawczego oraz zadania optymalizacyjnego.  
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2 METODY OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ 

W rozdziale przedstawiono syntezę dostępnych metod optymalizacji wielokryterialnej 

oraz opisano dwie, kluczowe z punktu widzenia pracy, grupy metod optymalizacyjnych: 

− wielokryterialne algorytmy ewolucyjne, 

− wielokryterialne metody rankingowe. 

2.1 Synteza metod optymalizacji wielokryterialnej 

Optymalizacja wielokryterialna (multicriteria, multiobjective lub multiattribute 

optimization) oznacza poszukiwanie rozwiązania w problemie optymalizacji, dla którego, 

zamiast pojedynczej funkcji, zadany jest wektor funkcji celów, m.in. (Findeisen i inni, 1980; 

Ameliańczyk, 1984; Donoso i inni, 2007; Sikora, 2008). Ponieważ zazwyczaj przynajmniej 

część spośród tych funkcji pozostaje ze sobą w konflikcie, trudno jest oczekiwać pojedynczego 

rozwiązania, optymalnego z punktu widzenia każdego z kryteriów. Dlatego też w problemach 

optymalizacji wielokryterialnej poszukiwane są wektory rozwiązań o ustalonym kompromisie 

(trade-off) pomiędzy sprzecznymi kryteriami. 

Podstawowy podział metod optymalizacji wielokryterialnej związany jest z typem 

zbioru wartości zmiennych decyzyjnych dla zadanego problemu optymalizacji. Wyróżnić tu 

można następujące kategorie: 

− metody optymalizacji, w których dziedzinę zmiennych decyzyjnych stanowi 

skończony zbiór wartości, 

− metody optymalizacji, w których dziedzinę zmiennych decyzyjnych stanowi 

nieprzeliczalny zbiór liczb rzeczywistych. 

 

Metody należące do pierwszej z tych kategorii nazywane są wielokryterialnymi 

metodami podejmowania decyzji (MultiAttribute Decision Making – MADM). Możliwy jest 

dalszy podział tych metod ze względu na sposób porównywania obiektów w ramach kryteriów 

wprost nieporównywalnych (Neumann, 1998). Dostępne metody MADM podzielić można na 

następujące grupy: 

− metody syntezy jednokryterialnej, tzw. metody szkoły amerykańskiej, 

sprowadzające zadany zbiór funkcji celu do pojedynczej, zagregowanej funkcji, 

− metody bazujące na relacjach, tzw. metody szkoły francuskiej, wykorzystujące 

mechanizmy ustalania odpowiednich progów wzajemnych zależności. 

 



16 

Ze względu na dostępność informacji o preferencjach decydenta względem zadanego 

zbioru kryteriów optymalizacji (Galas i inni, 1987; Coello i inni, 2007) metody optymalizacji 

wielokryterialnej podzielić można na trzy podstawowe kategorie, a mianowicie: 

− metody, w których informacja o preferencjach dana jest „a priori”, dzięki 

czemu tworzona jest pojedyncza funkcja celu, najczęściej stanowiąca 

kombinację liniową wartości kryteriów oraz przypisanych im współczynników 

wagowych, 

− metody iteracyjne z preferencją określaną w sposób ciągły, 

− metody, w których informacje o preferencjach dane są „a posteriori”, 

a znajdowany zbiór rozwiązań przedstawiany jest decydentowi w celu 

dokonania ostatecznego wyboru. 

 

Metody należące do pierwszej z grup, poprzez sprowadzenie problemu 

wielokryterialnego do pojedynczego kryterium, cechują się niewielką złożonością obliczeniową 

oraz brakiem konieczności interakcji z decydentem w trakcie lub po zakończeniu jej działania. 

Wadą tych metod jest, w większości przypadków, trudność w jednoznacznym i precyzyjnym 

określeniu preferencji wyrażanych za pomocą współczynników wagowych.  

W rozwiązaniach z grupy metod iteracyjnych procesy optymalizacji oraz ustalania 

preferencji przeplatają się. W każdej iteracji, po uaktualnieniu wartości współczynników 

wagowych, realizowane są obliczenia związane z aktualną postacią zadania optymalizacyjnego. 

Proces ten jest kontynuowany, aż do osiągnięcia zadowalającego stopnia realizacji przynajmniej 

jednego z celów.  

Metody, dla których informacje o preferencjach dane są „a posteriori”, charakteryzują 

się znaczną efektywnością w poszukiwaniu rozwiązań równorzędnych z punktu widzenia 

zadanego zbioru kryteriów. Metody te korzystają najczęściej z pojęć dominacji oraz zbiorów 

Pareto w celu określania wzajemnych zależności pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami oraz 

konstrukcji końcowego zbioru rozwiązań. Wadą w tym przypadku jest przeniesienie konfliktu 

celów na dylemat wyboru rozwiązania końcowego.  

Inną płaszczyzną podziału metod optymalizacji wielokryterialnej jest typ 

wykorzystywanego modelu matematycznego. Dla tak zdefiniowanej klasyfikacji wyróżnić 

można następujące grupy rozwiązań: 

− metody deterministyczne, cechujące się brakiem elementu losowości 

w procesie obliczeń, 

− metody niedeterministyczne, w których czynnik losowy stanowi jeden z 

kluczowych elementów metody. 
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W odróżnieniu od metod deterministycznych, metody niedeterministyczne umożliwiają 

aktywne przeszukiwanie dostępnej przestrzeni rozwiązań. Do wad metod niedeterministycznych 

zaliczany jest brak gwarancji uzyskania jednakowego rozwiązania podczas kolejnych 

uruchomień oraz znaczny narzut czasowy związany z procesem generacji rozwiązania.  

W punkcie 2.2 opisano wielokryterialne algorytmy ewolucyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem algorytmów bazujących na zbiorach Pareto. Algorytmy te należą do grupy 

niedeterministycznych, bazujących na relacjach metod optymalizacji wielokryterialnej ciągłej 

z informacją o preferencjach daną „a posteriori”. Następnie, w punkcie 2.3 przedstawiono opis 

wielokryterialnych metod rankingowych. Metody te należą do grupy deterministycznych metod 

syntezy jednokryterialnej, dla których wiedza o preferencjach decydenta dana jest „a priori”. 

2.2 Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne 

Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne (MultiObjective Evolutionary 

Algorithms - MOEA) rozszerzają ideę klasycznego, jednokryterialnego algorytmu 

ewolucyjnego o możliwość optymalizacji problemów opisanych za pomocą wektora kryteriów. 

Kluczowym elementem algorytmów klasy MOEA są mechanizmy, służące prawidłowemu 

uwzględnieniu założonego zbioru kryteriów w procesie ewolucji osobników, takie jak ranking 

wielokryterialny czy też populacja dodatkowa. 

W kolejnych punktach opisany został klasyczny, jednokryterialny algorytm ewolucyjny, 

stanowiący punkt odniesienia dla algorytmów klasy MOEA, następnie przedstawiono 

klasyfikację algorytmów klasy MOEA, a w końcu szczegółowo scharakteryzowano i opisano 

wybrane algorytmy należące do grupy wielokryterialnych algorytmów ewolucyjnych 

bazujących na dominacji Pareto. 

2.2.1 Klasyczny jednokryterialny algorytm ewolucyjny 

Algorytm ewolucyjny, opisany m.in. w pracach (Schaefer R., 2002; Michalewicz, 2003; 

Arabas, 2004; Michalewicz i inni, 2006), jest naturalnym rozwinięciem klasycznego, 

jednokryterialnego algorytmu genetycznego, którego pierwsze implementacje powstały już 

w latach 70-tych XX w. (Michalewicz, 2003). Algorytm ten zajmuje się przetwarzaniem 

osobników, stanowiących możliwe propozycje rozwiązania zadanego problemu 

optymalizacyjnego. Środowisko, w którym działa algorytm, można opisać na podstawie 

definicji tego problemu. Każdy z osobników jest reprezentowany w środowisku poprzez 

wartość liczbową, odzwierciedlającą jakość oferowanego przez niego rozwiązania – jest to 

wartość funkcji przystosowania (fitness function) danego osobnika. W klasycznym podejściu 

wartość ta określana jest na podstawie jednokryterialnej funkcji celu danego zadania 

optymalizacji. 
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Wszystkie osobniki w danym algorytmie ewolucyjnym mają z góry określony fenotyp, 

a więc zestaw cech, podlegających ocenie środowiska. Z kolei pod pojęciem genotypu osobnika 

kryje się sposób zakodowania fenotypu do zbioru wartości liczbowych. Genotyp pojedynczego 

osobnika składa się z chromosomów, gdzie przynajmniej jeden z chromosomów zawiera kod 

fenotypu. Elementarne jednostki, z których składa się chromosom nazywamy genami.  

W algorytmie ewolucyjnym wprowadzono możliwość wykorzystywania złożonych 

struktur danych do opisu chromosomu, zamiast prostej, bitowej reprezentacji danych, znanej 

z algorytmu genetycznego. W konsekwencji, klasyczne operatory mutacji i krzyżowania 

zastąpione zostały w podejściu ewolucyjnym przez odpowiadające im specjalizowane operatory 

(tzw. operacje genetyczne), często również realizujące operacje mutacji oraz krzyżowania, 

dedykowane założonej strukturze chromosomu. Na rysunku 2.1 przedstawiono schemat 

klasycznego algorytmu ewolucyjnego. 

 

 

 Rysunek 2.1 Schemat klasycznego algorytmu ewolucyjnego (Arabas, 2004) 

 

 Działanie algorytmu ewolucyjnego (Arabas, 2004) polega na generacji kolejnych 

pokoleń osobników, inaczej nazywanych populacjami. Pierwotna populacja osobników 

nazywana jest populacją początkową (initial population). Realizacja procesu tworzenia 

kolejnych populacji odbywa się w pętli, do której należą operacje: 

− reprodukcja, odpowiedzialna za właściwą selekcję osobników, polegającą na 

losowym powielaniu osobników z populacji bazowej do nowo tworzonej 

populacji tymczasowej, 

− zastosowanie operacji genetycznych w celu modyfikacji osobników z populacji 

tymczasowej – w ten sposób tworzona jest tzw. populacja potomna, 

− poddanie ocenie środowiska osobników z populacji potomnej, 

− sukcesja, w której ze zbioru osobników starej populacji bazowej oraz populacji 

potomnej tworzona jest nowa populacja bazowa. 
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Algorytm ewolucyjny kończy swoje działanie, gdy spełniony zostanie warunek 

zakończenia algorytmu (termination condition). Warunek ten może być zadany jako: 

− z góry ustalona, maksymalna liczba obiegów pętli (pokoleń), 

− minimalny próg przyrostu wartości funkcji przystosowania, 

− osiągnięcie założonej liczby elementów chromosomu, niezmiennych w danym 

pokoleniu. 

2.2.2 Klasyfikacja wielokryterialnych algorytmów ewolucyjnych 

Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne podzielić można na kategorie odwzorowujące 

klasyfikację ogólną metod optymalizacji wielokryterialnej ze względu na dostępność informacji 

o preferencjach decydenta względem zadanego zbioru kryteriów optymalizacji (Van Veldhuizen 

i inni, 2000; Coello i inni, 2007; Szłapczyńska i inni, 2007 A), a mianowicie: 

− algorytmy z informacją o preferencjach daną „a priori”, 

− algorytmy z preferencją określaną w sposób ciągły, 

− algorytmy z informacją o preferencjach daną „a posteriori”. 

 

Algorytmy należące do pierwszej z grup sprowadzają wielokryterialny zbiór funkcji 

celu do pojedynczego kryterium. Charakteryzują się stosunkowo niską złożonością 

obliczeniową oraz szybką zbieżnością do końcowego zbioru rozwiązań. Niestety, jeśli 

ostateczne rozwiązania okazują się być nieakceptowalne, najczęściej ze względu na 

niewłaściwie ustalone wartości współczynników wagowych, konieczna jest ponowna 

inicjalizacja algorytmu z nowymi ustawieniami wag. Dodatkowo, prosta kombinacja liniowa 

wyrażająca funkcję celu w większości algorytmów tej grupy powoduje częste pojawianie się 

tzw. efektu kompensacji. Polega on na tym, że pojedynczy element sumy o dużym 

współczynniku wagowym może spowodować obiektywnie nieuzasadnione odrzucanie 

rozwiązania efektywnego z punktu widzenia pozostałych elementów sumy, za wyjątkiem tego 

o największym współczynniku wagowym. 

Rozwiązania z grupy algorytmów o preferencji określanej w sposób ciągły, są 

najczęściej algorytmami iteracyjnymi, dla których w każdej z iteracji występuje uaktualnienie 

preferencji decydenta oraz obliczenia optymalizacyjne. Algorytmy te wymagają współpracy 

z decydentem przez cały czas trwania obliczeń. 

Algorytmy z informacją o preferencjach określaną „a posteriori” bazują na pojęciach 

dominacji oraz zbiorów rozwiązań Pareto optymalnych. Algorytmy tej klasy znajdują 

rozwiązania najlepsze w ramach przynajmniej jednego z zadanych kryteriów. Ostateczny zbiór 

rozwiązań przedstawiany jest decydentowi w celu wyboru rozwiązania jego zdaniem 

najlepszego. To podejście okazuje się być niezwykle popularne (Van Veldhuizen i inni, 2000; 

Coello i inni, 2007; Donoso i inni, 2007), szczególnie w sytuacji silnie konkurujących 
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kryteriów. W kolejnym punkcie szczegółowo opisano mechanizmy wybranych algorytmów 

bazujących na dominacji Pareto. 

2.2.3 Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne bazujące na dominacji Pareto 

W punkcie tym przedstawiono formalne definicje związane z optymalnością w sensie 

Pareto (Deb, 2000; Van Veldhuizen i inni, 2000; Coello i inni, 2007). Opisano również 

kluczowe, z punktu widzenia możliwych zastosowań, wielokryterialne algorytmy ewolucyjne 

(w tym pojęciu mieszczą się również wielokryterialne algorytmy genetyczne) bazujące na 

dominacji Pareto: 

− MultiObjective Genetic Algorithm – MOGA (Fonseca i inni, 1993), 

− Niched Pareto Genetic Algorithm  – NPGA (Srinivas i inni, 1994), 

− Strength Pareto Evolutionary Algorithm – SPEA (Zitzler i inni, 1999). 

 

Każdy z opisywanych algorytmów modyfikuje podstawowy algorytm ewolucyjny w zakresie 

sposobu określania wartości funkcji przystosowania oraz tworzenia rankingu osobników. 

Dodatkowo, w kolejnych algorytmach wprowadzane są nowe elementy, mające na celu głównie 

poprawę zbieżności algorytmu (np. poprzez populację dodatkową). 

2.2.3.1 Optymalność w sensie Pareto 

Załóżmy, że rozważany jest problem wielokryterialny, gdzie m to liczba obiektów, 

spośród których dokonywany jest wybór, a n to liczba kryteriów decyzyjnych. Bez straty 

ogólności można przyjąć, że rozważane zadanie optymalizacji posiada wektor funkcji celów 

[f1…fn]
T i opisane jest następującą zależnością: 

minxfxfxfxfxFu
T

n →== )](),...,(),(),([)( 321  (2.2.1) 

gdzie x = [x1, x2, ..., xm]T jest wektorem zmiennych decyzyjnych, a u =[u1, u2, ..., un]
T jest 

wektorem wartości, skojarzonym z wektorem x. 

Dominacja w sensie Pareto 

Rozwiązanie wraz z wektorem wartości u dominuje (dominate) inne 

rozwiązanie y z wektorem wartości v ( yx p ) wtedy i tylko wtedy, gdy wektory wartości u oraz 

v spełniają następujące warunki: 

vuyx pp ⇔  (2.2.2) 

]:}{[] },{i[  iiii vu1,...,nivu1,...,nvu <∈∃∧≤∈∀⇔p  (2.2.3) 

Innymi słowy, rozwiązanie x dominuje rozwiązanie y, jeśli wartości wektora u są mniejsze od 

v dla co najmniej jednego z kryteriów oraz nie większe dla wszystkich pozostałych kryteriów.  
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Pokrycie w sensie Pareto 

Rozwiązanie x wraz z wektorem wartości u pokrywa (cover) inne rozwiązanie 

y z wektorem wartości v wtedy i tylko wtedy, gdy rozwiązanie x dominuje y ( yx p ) lub 

rozwiązania x i y są sobie równe. 

Dominacja z ograniczeniami 

Rozwiązanie x dominuje z ograniczeniami (constraint dominate lub c-dominate) inne 

rozwiązanie y wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

− x jest rozwiązaniem dopuszczalnym (feasible), a y nie jest 

rozwiązaniem dopuszczalnym (infeasible), 

− rozwiązania x oraz y nie są dopuszczalne, a rozwiązanie x w mniejszym 

stopniu narusza ograniczenia, 

− rozwiązania x oraz y są dopuszczalne, a rozwiązanie x dominuje 

y ( yx p ). 

Rozwiązanie Pareto-optymalne 

Rozwiązanie x (z wektorem wartości u), należące do zbioru rozwiązań Ω, jest 

rozwiązaniem Pareto-optymalnym wtedy i tylko wtedy, jeśli nie istnieje rozwiązanie x’ 

(z wektorem wartości v) należące do zbioru Ω, takie, że:  

uv p  (2.2.4) 

gdy: 

T

n xfxfxfxfxFu )](),...,(),(),([)( 321==  (2.2.5) 

T

n xfxfxfxfxFv )]'(),...,'(),'(),'([)'( 321==  (2.2.6) 

Zauważyć należy, że rozważanie Pareto-optymalności dowolnego rozwiązania musi być zawsze 

powiązane z wcześniejszym zdefiniowaniem zbioru rozwiązań Ω, do którego optymalność ta się 

odnosi. Jeśli zbiór Ω nie zostanie zdefiniowany wprost, przyjmuje się, że jest on równy całej 

przestrzeni zmiennych decyzyjnych. Rozwiązanie Pareto-optymalne x dla zadanego zbioru Ω 

nazywane jest również sprawnym (Galas i inni, 1987) lub efektywnym (Kaliszewski, 2008). 

Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, oznaczany przez P*, definiowany jest następująco: 

{ } )()'(:'   :*
xFxFxxP pΩ∈¬∃Ω∈=  (2.2.7) 

Front Pareto 

 Front Pareto PF* jest zbiorem punktów w przestrzeni kryteriów, z których każdy jest 

odwzorowaniem elementu zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych P*. Formalną definicję zbioru 

PF* przedstawia zależność: 
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{ }{ }*
1

*   )(),...,()( : PxxfxfxFuPF n ∈===  (2.2.8) 

W literaturze z zakresu wielokryterialnych algorytmów ewolucyjnych często spotyka się 

alternatywne oznaczenia Ptrue oraz PFtrue, oznaczające odpowiednio zbiór rozwiązań 

Pareto-optymalnych oraz front Pareto.  

2.2.3.2 MultiObjective Genetic Algorithm (MOGA) 

MultiObjective Genetic Algorithm (Fonseca i inni, 1993) jest pierwszym 

wielokryterialnym algorytmem genetycznym, bazującym na dominacji Pareto. W literaturze, np. 

(Van Veldhuizen, 2000), algorytm ten często zaliczany jest do metod klasy MOEA. 

Podstawową różnicą miedzy algorytmem MOGA, a ewolucyjnymi algorytmami 

jednokryterialnymi jest sposób określania wartości funkcji przystosowania. W algorytmie tym 

zaproponowano ranking wielokryterialny, oparty na wcześniejszej propozycji przedstawionej 

w pracy (Goldberg, 1989). Każdemu osobnikowi przypisywana jest wartość rankingowa, 

związana z liczbą osobników, które go dominują: 

)(+=),( t

ii p1txrank  (2.2.9) 

gdzie: 

 xi – i-ty osobnik w pokoleniu o numerze t, 

 t – numer bieżącego pokolenia, 

pi
(t) – liczba osobników dominujących osobnika xi w pokoleniu t. 

 

Wszystkie niezdominowane osobniki uzyskują wartości rankingowe 1. Pozostałe 

osobniki uzyskują wartości rankingowe tym wyższe im więcej osobników je dominuje. 

Wartości funkcji przystosowania są następnie przypisywane osobnikom na podstawie 

uszeregowanej rosnąco listy uzyskanych wartości rankingowych. 

 W celu uniknięcia zjawiska tzw. dryfu genetycznego (Purshouse i inni, 2001) 

w algorytmie MOGA wprowadzono niszowanie (niching). Polega ono na celowym tworzeniu 

i rozwijaniu nisz (inaczej: klastrów) osobników grupowanych w ramach przestrzeni rozwiązań 

(tj. przestrzeni genotypu) lub przestrzeni kryteriów (tj. przestrzeni fenotypu). Fizyczną 

realizacją techniki niszowania w algorytmie MOGA jest tzw. współdzielenie wartości funkcji 

przystosowania (fitness sharing). Bazuje ono na założeniu, że osobniki znajdujące się w tej 

samej niszy współdzielą dostępne zasoby. W związku z tym, im więcej osobników znajduje się 

w jednej niszy, tym bardziej zmniejszane będą przypisywane im wartości funkcji 

przystosowania. W celu wyznaczenia wartości przystosowania danego osobnika obliczane są 

odległości d pomiędzy danym osobnikiem i wszystkimi pozostałymi osobnikami. Na podstawie 

wartości odległości obliczane są pojedyncze wartości udziałów sh(d) zgodnie z (2.2.10), 

zmniejszające końcową wartość funkcji przystosowania danego osobnika. Rozmiar niszy 
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określany jest zazwyczaj przez jej promień σshare, zdefiniowany dla zmodyfikowanej wersji 

algorytmu MOGA (Fonseca i inni, 1995) za pomocą (2.2.11).  








<








−=

hprzypadkacinnych    w0

1)( share

share

d
d

dsh
σ

σ

α

 (2.2.10) 

( )

p

p

k

kk

share
q

xx

2

1

2
min,max,∑

=

−

=σ  

(2.2.11) 

gdzie: 

sh(d)  – pojedyncza wartość udziału, zmniejszająca wartość funkcji przystosowania 
osobnika, 

d – odległość pomiędzy zadaną parą osobników, mierzona najczęściej 
w przestrzeni euklidesowej, 

σshare – rozmiar niszy, 

α  – parametr kształtujący, 

p  – liczba zmiennych decyzyjnych dla osobnika x, 

xk,max/min – maksymalna/minimalna wartość dla k-tej zmiennej decyzyjnej, 

q – pożądana liczba nisz. 

 

Dodatkowo, w celu eliminacji osobników niepożądanych (lethals), będących 

potomstwem rodziców z różnych nisz, w algorytmie MOGA zaproponowano wykorzystanie 

mechanizmu ograniczania łączenia w pary (mating restriction). Technikę tę zaprojektowano 

pierwotnie dla jednokryterialnych algorytmów genetycznych. Wiele opracowań (Purshouse 

i inni, 2001; Van Veldhuizen i inni, 2000; Szłapczyńska i inni, 2007 A) poruszających tematykę 

algorytmów klasy MOEA podważa konieczność stosowania ograniczania łączenia w pary. 

Zauważono bowiem, że efektywność tej techniki znacząco spada w przypadku zastosowania do 

wielokryterialnych algorytmów genetycznych lub ewolucyjnych. 

2.2.3.3 Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA) 

Nondominated Sorting Genetic Algorithm (Srinivas i inni, 1994) rozszerza wcześniej 

przedstawiony algorytm MOGA (Fonseca i inni, 1993). W algorytmie NSGA przypisywanie 

wartości funkcji przystosowania przebiega kilkuetapowo. W każdym z etapów wyznaczane są 

wszystkie aktualnie niezdominowane osobniki, którym przypisywana jest początkowo pewna 

sztuczna wartość funkcji przystosowania (dummy fitness). Następnie wartości te są przeliczane 

przy wykorzystaniu współdzielenia wartości funkcji przystosowania, a rozważane osobniki są 

usuwane z puli podlegającej dalszemu procesowi klasyfikacji. W kolejnym kroku ponownie 
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wyznaczane są aktualnie niezdominowane osobniki, którym przydzielana jest nowa sztuczna 

wartość funkcji przystosowania. Jej zadaniem jest takie ustalenie maksymalnej wartości funkcji 

przystosowania w danym kroku, aby nie przekroczyła ona minimalnej wartości uzyskanej 

w kroku poprzednim. Proces wyznaczania osobników niezdominowanych, ich oceny i usuwania 

z puli jest powtarzany tak długo, jak długo pula osobników pozostających do oceny nie jest 

pusta. 

2.2.3.4 Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) 

Strength Pareto Evolutionary Algorithm (Zitzler i inni, 1999) jest jednym z pierwszych 

algorytmów klasy MOEA, w którym tworzona jest populacja dodatkowa (secondary 

population), aktywnie wykorzystywana w selekcji osobników do nowej populacji. Podobnie jak 

w przypadku wcześniej opisanych algorytmów, SPEA rozszerza klasyczne podejście 

ewolucyjne, modyfikując procesy wyznaczania wartości funkcji przystosowania osobników 

i selekcji oraz główny przepływ sterowania algorytmu. Na rysunku 2.2 przedstawiono kolejne 

kroki algorytmu SPEA. 

 

Rysunek 2.2 Algorytm SPEA (opracowanie własne) 
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Podczas całego procesu ewolucji w algorytmie SPEA współistnieją dwie populacje:  

− podstawowa (P), zawierająca podstawowy zbiór osobników dla danego 

pokolenia,  

− dodatkowa (N), w której przechowywane są wszystkie osobniki, które w chwili 

dodania do tej populacji nie były zdominowane.  

 

Populacja dodatkowa N inicjalizowana jest jako zbiór pusty. Sukcesywnie dołączane są 

do niej osobniki niezdominowane z populacji podstawowej P. Jednakże, dodanie nowego 

osobnika do populacji N może spowodować, że część jej dotychczasowych osobników zostanie 

zdominowana przez nowo dodany element. Dlatego też konieczna jest aktualizacja populacji N 

i usunięcie z niej osobników zdominowanych. Ze względu na możliwość niekontrolowanego 

zwiększania się rozmiaru populacji N wraz z liczbą pokoleń, narzucony jest jej maksymalny 

dopuszczalny rozmiar. Po jego przekroczeniu populacja N podlega zmniejszeniu za pomocą 

klasteryzacji zgodnie z następującym algorytmem: 

Krok 1. Inicjalizacja zbioru klastrów C. Każdemu osobnikowi i z populacji N 

przypisywany jest osobny klaster ci. 

Krok 2. Jeśli łączna liczba klastrów jest mniejsza od zadanego, maksymalnego 

dopuszczalnego rozmiaru populacji N – idź do kroku 5.  

Krok 3.   Wyznaczenie odległości pomiędzy każdą możliwą parą klastrów ck oraz cl 

zgodnie z: 

∑
∈∈

⋅
⋅

=
llkk cici

lk

lk

ii
cc

d
;

 -
1

 (2.2.12) 

gdzie symbol metryki  oznacza odległość pomiędzy osobnikami ik oraz il, 

mierzoną zgodnie z metryką euklidesową.  

Krok 4.   Znalezienie dwóch klastrów o najmniejszej odległości d. Połączenie tych 

klastrów w jeden. Do połączonego klastra trafiają wszystkie osobniki z obu 

łączonych klastrów. Następnie idź do kroku 2. 

Krok 5. Wyznaczenie zredukowanej populacji dodatkowej N poprzez wypełnienie jej 

osobnikami ze zbioru klastrów. Z każdego klastra do populacji N może trafić tylko 

jeden osobnik. Jeśli dany klaster zawiera więcej niż jednego osobnika, wybierany 

jest jeden zgodnie z metodą opisaną w pracy (Zitzler i inni, 1999).  

 

Obliczenie wartości funkcji przystosowania w algorytmie SPEA przebiega 

dwuetapowo. W pierwszym kroku dla każdego i-tego osobnika z populacji dodatkowej N 



26 

wyznaczana jest wartość tzw. siły (strength) si, proporcjonalna do liczby pokrytych przez niego 

osobników z populacji P: 

1p

p
s

w

p

i +
=  (2.2.13) 

gdzie:  

pp  – liczba osobników z populacji P pokrytych przez i-tego osobnika z N, 

pw  – łączna liczba osobników w populacji podstawowej P. 

 

Siła si i-tego osobnika z populacji dodatkowej N stanowi równocześnie jego wartość funkcji 

przystosowania. Natomiast wartość funkcji przystosowania dla j-tego osobnika z populacji 

podstawowej P jest obliczana, jako suma sił pokrywających go elementów populacji 

dodatkowej N zwiększona o 1, zgodnie z zależnością: 

∑

,

+=
jii

ij s1f
p

 (2.2.14) 

2.3 Wielokryterialne metody rankingowe 

Wielokryterialne metody rankingowe to metody służące rozwiązywaniu 

wielokryterialnych problemów decyzyjnych (Multi Attribute Decision Making – MADM), dla 

których preferencje decydenta dane są „a priori” (Neumann, 1998). W metodach tych zbiór 

danych zawiera: 

− zbiór badanych obiektów, z których należy wybrać najlepszy,  

− zbiór kryteriów decyzyjnych, 

− wektor współczynników wagowych, przypisanych kryteriom, 

− macierz decyzyjną, zawierającą wartości uzyskiwane przez badane obiekty 

w ramach każdego z założonych kryteriów. 

 

Na podstawie tych danych tworzony jest końcowy wektor rankingowy, zawierający 

wartości z przedziału [0; 1], przypisywane każdemu z badanych obiektów. Za najlepszy z 

obiektów według założonego zbioru kryteriów uznawany jest ten, który uzyska największą 

wartość współczynnika rankingowego. 

W kolejnych punktach opisane zostały najważniejsze, zdaniem autorki, spośród 

dostępnych metod rankingowych. Następnie szczegółowo przedstawiono rozszerzenie jednej 

z tych metod, związane z możliwością zastosowania zbiorów rozmytych w opisie problemu 

optymalizacyjnego. 
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2.3.1 Opis najważniejszych metod rankingowych 

Metody rankingowe, służące do podejmowania decyzji wielokryterialnej, 

reprezentujące główne nurty rozwiązań w tej dziedzinie to: 

− Simple Additive Weighting (SAW), 

− Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), 

− Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

Przegląd wyżej wymienionych metod został przedstawiony w pracy (Szłapczyńska, 

2005 B). Metody rankingowe: SAW, TOPSIS oraz AHP zostały opisane szczegółowo 

w kolejnych punktach. 

2.3.1.1 Simple Additive Weighting (SAW) 

W metodzie Simple Additive Weighting (Hwang i inni, 1981) ranking badanych 

obiektów tworzony jest na podstawie kombinacji liniowej wektora wagowego oraz 

przeskalowanej liniowo macierzy decyzyjnej.  

W celu prześledzenia działania algorytmu SAW założono, że badany jest 

m-elementowy zbiór obiektów na podstawie wartości osiąganych przez te obiekty dla 

k kryteriów. Dla każdego z kryteriów w pierwszej kolejności określa się, czy jest to kryterium 

kosztowe (pożądana minimalizacja osiąganych wartości), czy też jakościowe (pożądana 

maksymalizacja osiąganych wartości). Wartości w ramach zadanych kryteriów osiągane przez 

wybrany zbiór obiektów przedstawiane są w postaci tzw. macierzy decyzyjnej Dmxk, gdzie 

wiersze macierzy odpowiadają kolejnym obiektom, a kolumny – kryteriom decyzyjnym. 

Dodatkowo, arbitralnie dobiera się znormalizowany wektor wag Wkx1, w którym suma 

wszystkich jego elementów wynosi 1. Wektor W przyporządkowuje każdemu z kryteriów 

wartość liczbową, odzwierciedlającą wpływ j-tego kryterium na końcową decyzję. Macierz 

decyzyjna D wypełniana jest wartościami ostrymi (liczby rzeczywiste) dij, odpowiadającymi 

temu, jaką wartość liczbową przyjmuje j-te kryterium dla wybranego i-tego obiektu.  

Kolejnym krokiem, niezbędnym w celu zapewnienia porównywalności wartości 

osiąganych przez obiekty w ramach wszystkich badanych kryteriów, jest liniowe 

przeskalowanie macierzy D zgodnie z: 

minmax

max
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W wyniku skalowania powstaje nowa macierz decyzyjna Vmxk o elementach vij. Aby wyznaczyć 

wektor rankingowy Rmx1, obliczany jest iloczyn skalowanej macierzy decyzyjnej Vmxk oraz 

wektora wagowego Wkx1: 
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11   kxmxkmx WVR ⋅=  (2.3.2) 

Wektor rankingowy R zawiera współczynniki ri, dla każdego z i=1..m badanych obiektów, 

określające stopień preferencji tych obiektów w ramach zadanych kryteriów decyzyjnych.  

2.3.1.2 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

Metoda TOPSIS (Hwang i inni, 1981) rozszerza opisaną wcześniej metodę SAW, 

zastępując proces skalowania liniowego przekształceniem o nieliniowej charakterystyce. Idea 

TOPSIS polega na porównaniu wektora wartości kryteriów decyzyjnych dla danego obiektu 

z wektorami utopii oraz nadiru. Wektor utopii to wektor wartości, wybranych jako najlepsze ze 

zbioru wartości dostępnych dla każdego z kryteriów w całym zbiorze rozważanych obiektów. 

Wektor nadiru to wektor wartości najgorszych. W zależności od typu kryterium (jakościowe lub 

kosztowe) wybierana wartość najlepsza jest wartością maksymalną dla kryterium jakościowego 

i wartością minimalną dla kryterium kosztowego. W przypadku wartości najgorszej (wektor 

nadiru) przyjmuje się odwrotne założenia. Po ocenie danego obiektu i porównaniu go z innymi, 

mierzona jest odległość w  przestrzeni euklidesowej pomiędzy wektorem wartości 

wyznaczonym dla danego obiektu oraz wektorami utopii i nadiru. Za najlepszy uważany jest ten 

z obiektów, dla którego wektor wartości ma jednocześnie najmniejszą odległość od wektora 

utopii i największą od wektora nadiru. 

Podobnie jak w przypadku metody SAW, zakładane jest początkowo, że badaniu 

podlega m-elementowy zbiór obiektów na podstawie wartości osiąganych przez nie dla 

k kryteriów. Dane są macierz decyzyjna Dmxk oraz arbitralnie dobrany wektor wagowy Wkx1. 

Następnie, aby zapewnić wspólny zbiór wartości dla wszystkich kryteriów, niezbędny do 

porównywania ich ze sobą, następuje proces skalowania, różniący się znacznie od skalowania 

liniowego metody SAW. Metoda TOPSIS umożliwia korzystanie z szeregu funkcji skalujących, 

najczęściej stosowana funkcja przyjmuje postać: 
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Na podstawie elementów macierzy V wyznaczane są wektory: utopii A* oraz nadiru A−: 
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 (2.3.4) 

gdzie JQ  to zbiór kryteriów jakościowych, a JC to zbiór kryteriów kosztowych. 

Po wyznaczeniu wektorów A*, A− oraz macierzy V, obliczane są odległości w przestrzeni 

euklidesowej pomiędzy wektorami wartości dla każdego z obiektów (wiersze macierzy V), 

a wektorami A* i  
A

− : 
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Dla każdego obiektu wyznaczany jest współczynnik rankingowy c*: 
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i  (2.3.6) 

Poszukiwany jest obiekt posiadający najmniejszą odległość d
* i największą d

−. Dlatego też 

obiekt najbliższy wektorowi utopii A* i jednocześnie najbardziej odległy od wektora nadiru A− 

będzie posiadał największą wartość (najbliższą granicznej wartości) współczynnika c*. Obiekt, 

który uzyska najwyższą wartość tego współczynnika, uważa się za najlepszy w ramach 

badanego problemu decyzyjnego. 

2.3.1.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metoda AHP (Saaty, 1980) stanowi uniwersalne narzędzie służące rozwiązywaniu 

różnorodnych problemów o charakterze decyzyjnym. W odróżnieniu od wcześniej opisywanych 

metod SAW oraz TOPSIS, AHP bazuje na koncepcji hierarchii celów oraz tworzeniu porównań 

dwójkowych pomiędzy celami tego samego poziomu. Dzięki tak określonej strategii metoda 

znajduje szerokie zastosowania, szczególnie w przypadku problemów decyzyjnych, w których 

trudność sprawia jednoznaczne określenie początkowej macierzy decyzyjnej D, bądź też 

arbitralny dobór wartości wektora wagowego W. Jednakże AHP posiada znacznie wyższą 

złożoność obliczeniową w porównaniu z metodami SAW oraz TOPSIS, a różnica ta rośnie na 

niekorzyść AHP wraz z rosnącą liczbą badanych obiektów oraz kryteriów decyzyjnych.  

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych metod zakładane jest pierwotnie, że 

badaniu podlega m-elementowy zbiór obiektów na podstawie wartości osiąganych przez nie dla 

k kryteriów. Dana jest macierz decyzyjna Dmxk, w szczególnym przypadku, wartości tej 

macierzy mogą być dane nie poprzez wartości ostre, lecz zbiór wzajemnych zależności 

poszczególnych obiektów w ramach danego kryterium. Zamiast arbitralnie dobieranego wektora 

wagowego Wkx1 znane są wzajemne zależności poszczególnych kryteriów wobec siebie.  

Główne kroki metody AHP to: 

− określenie hierarchii celów związane z konstrukcją diagramu hierarchii, 

− dwójkowe porównania celów tego samego poziomu, polegające na konstrukcji 

macierzy porównań dwójkowych, 

− wyznaczenie skalowanej macierzy Vmxk na podstawie wektorów własnych 

macierzy porównań dwójkowych obiektów, 

− wyznaczenie wektora wagowego Wkx1 na podstawie wektora własnego macierzy 

porównań dwójkowych kryteriów, 

− wyznaczenie wektora rankingowego R jako iloczynu macierzy V oraz W. 
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Ze względu na uniwersalność AHP, wykraczającą poza klasyczne problemy klasy 

MADM, ogólna konstrukcja diagramu hierarchii zależy ściśle od typu badanego problemu 

i odwzorowuje hierarchię celów tego problemu w postaci diagramu z wydzielonymi poziomami 

zagłębień oraz zaznaczonymi wzajemnymi zależnościami tych celów. W przypadku problemów 

klasy MADM diagram hierarchii jest zgodny z ogólnym szablonem trójpoziomowego diagramu 

(rysunek 2.3).  

 

 

Rysunek 2.3 Szablon diagramu hierarchii AHP dla problemów klasy MADM (Neumann, 1998) 

 

Poziom pierwszy zawiera tu tylko jeden element: główny problem decyzyjny, poziom 

drugi zawiera k elementów odwzorowujących zadany zbiór kryteriów decyzyjnych, a poziom 

trzeci zawiera m elementów odpowiadających badanym obiektom. 

Kolejnym krokiem jest utworzenie macierzy porównań dwójkowych – dla każdego 

poziomu hierarchii tworzonych jest p macierzy o wymiarach qxq, gdzie p to liczba elementów 

na poziomie wyższym, a q to liczba elementów na danym poziomie. Dla przyjętego szablonu 

diagramu problemów klasy MADM z rysunku 2.3 tworzone będzie:  

− 0 macierzy BI dla poziomu pierwszego (brak wyższego poziomu, stąd brak 

macierzy),  

− 1 macierz BII kxk dla poziomu drugiego (porównanie k kryteriów miedzy sobą), 

− k macierzy Bj III mxm, j=1..k, dla poziomu trzeciego (porównanie m obiektów 

między sobą w ramach k kryteriów). 

 

Każda z macierzy wypełniana jest przez wartości porównań dwójkowych, tj. wartości 

ustalonych dla i-tego wiersza oraz j-tej kolumny macierzy na podstawie tabeli 2-1 oraz 

klasyfikacji porównawczej. 

Tabela 2-1 Tabela klasyfikacji porównawczej AHP 

Wartość 

porównawcza 
1 3 5 7 9 wartości parzyste (od 2 do 8) 

Znaczenie równe 
nieznacznie 

większa 
większa 

znacznie 

większa 

skrajnie 

większa 
oznaczają wartości pośrednie 
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W macierzy porównań dwójkowych B (gdzie B to uogólniona macierz BII i Bj III), każdy z jej 

elementów bij wypełniany jest wartością wynikającą z wzajemnego stosunku wartości z tabeli 

klasyfikacyjnej dla i-tego wiersza i j-tej kolumny, a zatem: 

,
j

i

ij
b

b
b =  (2.3.7) 

gdzie bi oznacza wartość porównawczą dla i-tego wiersza, a bj wartość porównawczą dla j-tej 

kolumny. Dodatkowo macierz B posiada następujące własności dotyczące elementów tej 

macierzy: 

wwBb
b

b ii

ji

ij ⋅=⋅== λ    ,1,
1

 (2.3.8) 

gdzie w oznacza wektor własny, a λ skalarną wartość własną. 

Ponieważ macierz porównań dwójkowych BII kxk dla poziomu drugiego porównuje 

kryteria między sobą, wektor własny tej macierzy stanowić będzie wektor wagowy Wkx1. 

Analogicznie, dla macierzy trzeciego poziomu Bj III mxm, porównującej obiekty względem siebie 

w ramach j-tego kryterium, wektor własny tej macierzy stanowić będzie j-tą kolumnę 

skalowanej macierzy Vmxk.  

W przypadku danej macierzy decyzyjnej D możliwa jest automatyzacja procesu 

wypełniania macierzy porównań dwójkowych dla poziomu trzeciego. Wypełniając element bpq 

macierzy Bj III mxm dla j-tego kryterium stosuje się (2.3.9) dla kryterium jakościowego oraz 

(2.3.10) dla kryterium kosztowego. 
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Dzięki zastosowanej automatyzacji zgodnie z (2.3.9) i (2.3.10) zapewniona jest spójność 

macierzy porównań dwójkowych dla poziomu trzeciego oraz zgodność otrzymywanych 

wartości z zakresami: [1/9; 1] oraz [1; 9]. W przypadku braku zastosowania powyższego 

procesu niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie spójności macierzy (Saaty, 1980). 

Kolejnym krokiem algorytmu jest wyznaczenie wektorów własnych macierzy 

porównań dwójkowych B. Służący temu algorytm, operujący na macierzy kwadratowej Bnxn, 

składa się z czynności takich jak: 

− wyznaczenie sumy elementów macierzy w każdej z jej n kolumn, 

− podzielenie wartości każdego elementu macierzy bij przez sumę odpowiednią 

dla j-tej kolumny, 
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− wyznaczenie sumy nowych elementów macierzy B dla każdego z jej n wierszy, 

− uzyskany wektor sum poddawany jest normalizacji (każdy element wektora jest 

dzielony przez wymiar macierzy n) i stanowi wynik, tj. wektor własny 

źródłowej macierzy B. 

 

Mając wyznaczone wartości wektora wagowego Wkx1, obliczone na podstawie macierzy 

porównań dwójkowych dla poziomu drugiego, oraz wartości skalowanej macierzy decyzyjnej 

Vmxk, obliczone na podstawie macierzy porównań dwójkowych dla poziomu trzeciego, 

wyznaczany jest ostatecznie wektor rankingowy R jako: 

11   kxmxkmx WVR ⋅=  (2.3.11) 

2.3.2 Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w metodach rankingowych 

W ostatnich latach modelowanie rozmyte znajduje coraz szersze zastosowania 

w optymalizacji oraz problemach podejmowania decyzji (Piegat, 1998). Szczególnie 

w przypadku omawianych metod rankingowych, zbiory rozmyte mogą być stosowane do opisu 

kryteriów decyzyjnych oraz wartości wag przypisywanych poszczególnym kryteriom. 

Kolejne punkty opisują podstawowe definicje teorii zbiorów rozmytych oraz 

szczegółowy opis metody Fuzzy TOPSIS, wykorzystującej możliwości rozmytego opisu 

kryteriów oraz wag. Metoda ta została przedstawiona w kontekście możliwych zastosowań 

nawigacyjnych w artykule (Szłapczyńska, 2005 A). Możliwości dalszych rozszerzeń tej metody 

oraz jej konkretnych zastosowań w procesie znajdowania trasy przejścia statku zostały opisane 

w pracach (Filipowicz i inni, 2005; Szłapczyńska, 2005 C; Szłapczyńska, 2005 D; 

Szłapczyńska, 2006). 

2.3.2.1 Podstawowe definicje teorii zbiorów rozmytych 

Definicje podstawowych elementów teorii zbiorów rozmytych, przedstawione 

w kolejnych punktach, odwołują się do pojęć stosowanych w pracy (Chu i inni, 2003) dla opisu 

metody Fuzzy TOPSIS. Z uwagi na niespójność terminologii spotykanej w literaturze zarówno 

anglo- jak i polskojęzycznej, dotyczącej elementów teorii zbiorów rozmytych, w niniejszej 

pracy zdecydowano się na podejście prezentowane m.in. w (Piegat, 1998; Łachwa, 2001; 

Piegat, 2004; Piegat, 2005; Piegat, 2006). 

Zbiór rozmyty 

Zbiór rozmyty normalny A (w skrócie zbiór rozmyty, fuzzy set lub fuzzy number), 

opisywany jest przez dowolny rozmyty podzbiór liczb rzeczywistych R wraz z przypisaną 

funkcją przynależności µA o następujących cechach: 
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1. µA jest funkcją ciągłą, przenoszącą podzbiór liczb rzeczywistych R do przedziału 

[0;1], 

2. 0=)(∀

>;∞(∈ xµA
ax

,  

3. µA jest monotonicznie rosnąca w przedziale [a;b], 

4. 1=)(∀

>;(∈ xµA
cbx

, 

5. µA jest monotonicznie malejąca w przedziale [c;d], 

6. 0=)(∀

)∞;<∈ xµA
dx

, 

 

gdzie wartości a, b, c i d są liczbami rzeczywistymi. Możliwe są przypisania np.: a = − ∞, 

a = b, b = c, c = d, d = +∞. Jeżeli nie jest to określone inaczej, zbiór rozmyty A jest spójny, 

normalny i ograniczony, tj. − ∞ < a oraz d < + ∞. Funkcja przynależności µA zbioru rozmytego 

A może być również wyrażona następująco: 
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µ  (2.3.12) 

gdzie µA
L oznacza lewostronną, a µA

R oznacza prawostronną funkcję przynależności (rysunek 

2.4). 

 

Rysunek 2.4 Ilustracja zbioru rozmytego (Chu i inni, 2003) 

 

Regularny zbiór rozmyty 

Zbiór rozmyty A nazywamy regularnym lub trójkątnym (triangular fuzzy set lub 

triangular fuzzy number), gdy jego lewo- i prawostronne funkcje przynależności są funkcjami 

liniowymi oraz spełniony jest warunek b = c, zaś funkcja przynależności µA zbioru A wyrażana 

jest za pomocą (2.3.13) (rysunek 2.5). Zgodnie z nomenklaturą przedstawioną w (Piegat, 1998), 

regularny zbiór rozmyty określa się mianem zbioru rozmytego z trójkątną symetryczną (odcinki 
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ab oraz cd równe sobie) lub niesymetryczną (odcinki ab oraz cd różnej długości) funkcją 

przynależności. Zgodnie z (Łachwa, 2001) regularny zbiór rozmyty to zbiór z funkcją 

przynależności klasy Λ. 
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Rysunek 2.5 Ilustracja regularnego zbioru rozmytego (Chu i inni, 2003) 

 

Nieregularny zbiór rozmyty 

Zbiór rozmyty A nazywamy nieregularnym (irregular fuzzy set lub irregular fuzzy 

number), gdy przynajmniej jedna z jego funkcji przynależności: tj. lewo- lub prawostronna 

funkcja przynależności, nie jest funkcją liniową. Funkcja przynależności µA nieregularnego 

zbioru rozmytego A wyrażana jest za pomocą (2.3.12) (rysunek 2.4). 

Defuzyfikacja metodą średniej wartości obszarów usuniętych (Mean of Removals) 

Defuzyfikacją (defuzification) nazywamy proces konwersji zbioru rozmytego A do 

odpowiadającej mu wartości ostrej adef ze zbioru liczb rzeczywistych. Metoda defuzyfikacji 

zbioru rozmytego A, o funkcji przynależności określonej przez (2.3.12), przez średnią wartość 

obszarów usuniętych polega na wyznaczeniu wartości AL oraz AR: 

∫∫ +=−=
d

c

R

AR

b

a

L

AL dxxcAdxxbA )(,)( µµ  (2.3.14) 

Wartość ostra adef, reprezentująca zdefuzyfikowany zbiór rozmyty A, wyznaczana jest, jako 

średnia arytmetyczna z wcześniej wyznaczonych wartości: 

2
)( RL

def

AA
AMa

+
==  (2.3.15) 
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Na rysunku 2.6 przedstawiono interpretację graficzną metody średniej wartości obszarów 

usuniętych. 

 

 

Rysunek 2.6 Ilustracja graficzna metody średniej wartości obszarów usuniętych (Chu i inni, 2003) 

 

Zmienna lingwistyczna 

Zmienna lingwistyczna jest zmienną, której wartościami są słowa lub zdania w języku 

naturalnym (wartości lingwistyczne, linguistic values). Przykładowo warunki 

hydro-nawigacyjne na danej trasie można określić jako: „bardzo dobre”, „dobre”, 

„wystarczające”, „niewystarczające” lub „nieakceptowalne”. Zmienna lingwistyczna opisująca 

to kryterium może w tym przypadku przyjmować jedną z pięciu podanych wartości. 

Dodatkowo, zmienna lingwistyczna umożliwia przedstawienie konkretnej wartości nie tylko w 

języku naturalnym, lecz również w postaci zbioru rozmytego (np. regularnego zbioru 

rozmytego). Rozkład zmiennej A określa wtedy zbiory rozmyte przypisane do konkretnych 

wartości lingwistycznych. W tabeli 2-2 przedstawiono przykład rozkładu zmiennej 

lingwistycznej A dla warunków hydro-nawigacyjnych, przy założeniu zastosowania regularnych 

zbiorów rozmytych. 

Tabela 2-2 Przykład rozkładu zmiennej lingwistycznej dla kryterium „warunki 
hydro-nawigacyjne” 

Określenie warunków 

hydro-nawigacyjnych 
nieakceptowalne niewystarczające wystarczające dobre bardzo dobre 

Zbiór rozmyty (0,0; 0,0; 0,2) (0,0; 0,2; 0,4) (0,3; 0,5; 0,7) (0,6; 0,8; 1,0) (0,8; 1,0; 1,0) 

2.3.2.2 Fuzzy TOPSIS 

Metoda Fuzzy TOPSIS (Chu i inni, 2003) rozszerza klasyczną metodę TOPSIS, 

umożliwiając, podczas oceny zbioru obiektów, opisywanie kryteriów decyzyjnych oraz wag 

tych kryteriów przez zbiory rozmyte. Główne kroki algorytmiczne Fuzzy TOPSIS odpowiadają 

elementom algorytmu TOPSIS, istniejące zaś różnice wynikają jedynie ze specyfiki operacji na 

zbiorach rozmytych. Tabela 2-3 prezentuje zestawienie porównawcze kolejnych kroków obu 

metod. 
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Tabela 2-3. Porównanie kolejnych kroków algorytmicznych w metodach TOPSIS i Fuzzy TOPSIS 

Krok TOPSIS Fuzzy TOPSIS 

1 Wybór listy kryteriów, dla każdego kryterium określane 

są jego cechy: 

− jakościowe lub kosztowe 

Wybór listy kryteriów, dla każdego kryterium 

określane są jego cechy: 

− jakościowe lub kosztowe 

− opisane przez zbiory rozmyte (fuzzy) 

lub przez wartości ostre (crisp) 

2 Wyznaczenie zawartości macierzy decyzyjnej D 

3 Wyznaczenie wartości wektora wag W (wartości ostre – 

crisp) 

Wyznaczenie wartości wektora wag W (zbiory 

rozmyte – fuzzy) 

4 nie występuje Przekształcenie macierzy D do postaci rozmytej 

macierzy decyzyjnej R 

5 Obliczenie zawartości skalowanej macierzy V przez 

zastosowanie funkcji skalującej na każdym elemencie 

źródłowej macierzy D 

Obliczenie zawartości skalowanej macierzy V 

jako wynik mnożenia macierzowego wektora 

wag W (regularne zbiory rozmyte) oraz 

macierzy decyzyjnej R (regularne zbiory 

rozmyte). W wyniku otrzymujemy macierz 

nieregularnych zbiorów rozmytych 

6 nie występuje Wyznaczenie zawartości zdefuzyfikowanej 

macierzy V 

7 Wyznaczenie wektorów utopii A* i nadiru A− 

8 Obliczenie odległości w przestrzeni euklidesowej d* i d– 

9 Obliczenie wynikowego wektora rankingowego na podstawie współczynnika c* 

 

Podobnie jak w przypadku TOPSIS, pierwszym krokiem metody Fuzzy TOPSIS jest 

wybór zbiorów kryteriów oceny oraz badanych obiektów. Jednak w przypadku Fuzzy TOPSIS 

dla każdego kryterium, oprócz określenia jego typu (jakościowe lub kosztowe), musi również 

zostać określone, czy wartości osiągane w ramach tego kryterium mają być opisane za pomocą 

zbiorów rozmytych czy też nie. W pierwszym z tych przypadków opis wartości w ramach tego 

kryterium wymaga zastosowania regularnych zbiorów rozmytych. Następnie, na podstawie tych 

informacji wyznaczana jest zawartość macierzy decyzyjnej Dmxk, analogicznej do tej, 

stosowanej w metodzie TOPSIS. 

Zgodnie z głównym algorytmem Fuzzy TOPSIS następną czynnością jest 

przyporządkowanie wartości zmiennej lingwistycznej wektora wag dla poszczególnych 

kryteriów – operacja ta ma na celu określenie wpływu danego kryterium na wynik końcowy 

całego procesu decyzyjnego. W wyniku uzyskiwany jest wektor W, składający się ze zbiorów 

rozmytych przypisanych każdemu z kryteriów. Wektor W odpowiada analogicznemu wektorowi 

wagowemu TOPSIS. 
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Ze względu na fakt, że macierz decyzyjna Dmxk może na tym etapie składać się 

z wartości nieporównywalnych ze sobą, np. zbiorów rozmytych oraz wartości ostrych, 

niezbędna jest konwersja tej macierzy do postaci umożliwiającej operacje porównawcze tj. 

macierzy Rmxk. Ten krok algorytmu Fuzzy TOPSIS nie posiada odwzorowania w źródłowym 

algorytmie TOPSIS. Konwersja macierzy D do macierzy R stanowi oddzielny proces dla 

każdego spośród k kryteriów i przebiega następująco: 

I. Dla kryteriów opisywanych przez wartości ostre (crisp) r następuje prosta konwersja do 

regularnego zbioru rozmytego R=(o; p; q) zgodnie z zależnością: 

o = p = q = r  (2.3.16) 

Dalsze przetwarzanie tak utworzonych zbiorów rozmytych przebiega tak samo jak dla 

źródłowych zbiorów rozmytych. 

 

II. Dla kryteriów opisywanych przez zbiory rozmyte (niezależnie od tego, czy wymagają 

one normalizacji, czy też nie) następuje skalowanie wartości. Dla j-tego kryterium 

oryginalne wartości osiągane przez każdy z i badanych obiektów: 

Tij=(gij; uij; vij), i= 1..m  

skalowane są do nowych wartości:  

Rij=(oij; pij; qij) , i= 1..m  

zgodnie z zależnościami: 

a. dla kryterium jakościowego 
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b. dla kryterium kosztowego 
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(2.3.18) 

 

Po zakończeniu konwersji macierz R ma postać zbliżoną do macierzy D (te same wymiary mxk, 

z tym, że macierz R zawiera jedynie regularne, znormalizowane zbiory rozmyte. 

Następnym krokiem algorytmu Fuzzy TOPSIS jest wyznaczenie skalowanej macierzy 

V, która powstaje w wyniku mnożenia zbiorów rozmytych: elementów macierzy R oraz 
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odpowiadających im elementów wektora wag W. Elementy macierzy V obliczane są na 

podstawie zależności: 

ijjij rwv ⋅=  (2.3.19) 

Ponieważ elementami zarówno macierzy R jak i wektora W na tym etapie są regularne 

zbiory rozmyte (opisywane za pomocą dwóch funkcji liniowych), każdy z elementów obu 

macierzy można opisać za pomocą trzech wartości:  

kjmiqpor

kjcbaw

ijijijij

jjjj

..1,..1),;;(

..1),;;(

===

==
 (2.3.20) 

W wyniku operacji mnożenia wartości wynikowe (elementy macierzy V) nie należą już 

do klasy regularnych zbiorów rozmytych - stanowią one nieregularne zbiory rozmyte. Na 

podstawie obliczeń przedstawionych przez (Chu i inni, 2003) funkcje przynależności zbiorów 

rozmytych elementów macierzy V można przedstawić za pomocą (2.3.21). Ze względu na 

nieliniowy charakter funkcji µ 
L

Vij oraz µ 
R

Vij, elementy macierzy V są opisywane już nie przez 

trzy, a przez siedem parametrów zgodnie z: 
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,..1,..1),,,,,,( 22,11 kjmifefezyxv ijijijijijijijij ===  (2.3.22) 
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Na tym etapie każdy z elementów macierzy V jest nieregularnym zbiorem rozmytym. Aby 

uniknąć szeregu dodatkowych operacji matematycznych na takich wartościach, kolejnym 

krokiem jest przeprowadzenie procesu defuzyfikacji, tzn. konwersja każdego elementu 

macierzy V do pojedynczej wartości ostrej (crisp) v def ij.  

Metoda defuzyfikacji (Chu i inni, 2003) polega na wyznaczeniu średniej wartości 

obszarów usuniętych. Aplikując tę metodę do procesu defuzyfikacji macierzy V, uzyskujemy 

zależność, służącą wyznaczeniu wartości zdefuzyfikowanej macierzy Vdef mxk o elementach vdef ij: 
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Na podstawie wartości ostrych zawartych w macierzy Vdef wyznaczane są następnie 

wektory utopii A* i nadiru A−: 

}{min},{max

),,...,,...,(),,...,,...,(
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1
***

1
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i

jdefijdef
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(2.3.25) 

Warto zauważyć, że w przypadku wyznaczania wektora utopii A* brane są pod uwagę 

jedynie wartości maksymalne dla danego kryterium w macierzy Vdef, a nie minimalne lub 

maksymalne w zależności od tego, czy dane kryterium jest kryterium jakościowym czy też 

kosztowym. W przypadku Fuzzy TOPSIS rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma typami 

kryteriów następuje już na etapie tworzenia macierzy decyzyjnej R. 

Następny krok metody to obliczenie odległości każdego z badanych obiektów: d
* od 

wektora utopii A* oraz d– od wektora nadiru A–. Na podstawie obliczonych wartości powstają 

dwa wektory D*
mx1 i D

–
 mx1 składające się z elementów di

* oraz di
–: 
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Ostatnim krokiem pozostaje wyznaczenie wektora rankingowego C* oraz, dla każdego 

z obiektów, wartości jego elementów ci
*: 
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 (2.3.27) 

Wektor C
* składa się ze współczynników ci

* dla każdego z i=1..m obiektów. 

Współczynniki rankingowe ci
* przyjmują wartości z przedziału [0;1]. Obiekt, dla którego 

wartość tego współczynnika jest największa, uważa się za najlepszy spośród wszystkich 

badanych obiektów w świetle zadanego zbioru kryteriów decyzyjnych. 
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3 METODY PLANOWANIA TRASY STATKU 

Międzynarodowa konwencja bezpieczeństwa na morzu SOLAS (International 

Convention for the Safety of Life at Sea) nakłada wymóg planowania trasy statku jeszcze przed 

rozpoczęciem podróży (Jurdziński, 2003 B). Osobą odpowiedzialną za utworzenie, weryfikację 

oraz późniejszą realizację planu podróży jest kapitan statku. W ramach tworzenia planu podróży 

ustalana jest trasa, składająca się z listy pośrednich punktów trasy, tzw. punktów zwrotu oraz 

wartości kursów statku pomiędzy tymi punktami. Plan podróży podlega następnie aktualizacji 

w miarę jego realizacji oraz dostępu do uaktualnionych danych np. dotyczących prognozy 

pogody (Jurdziński 2002; Jurdziński, 2003 A). 

Priorytetem nawigacji jest wybór trasy statku, optymalnej z punktu widzenia 

zakładanych celów podróży. Podstawowym kryterium wyboru powinno być zawsze 

bezpieczeństwo statku, ładunku, załogi oraz pasażerów. Z drugiej strony, celem armatorów jest 

głównie maksymalizacja zysku, czyli optymalizacja kryteriów ekonomicznych takich jak czas 

przejścia statku czy zużycie paliwa na trasie. Optymalizacja jedynie kryteriów ekonomicznych 

mogłaby doprowadzić do naruszenia zasad bezpieczeństwa statku oraz załogi. Stąd, w 

nawigacyjnym procesie optymalizacyjnym należy dążyć do osiągnięcia kompromisu pomiędzy 

zakładanymi, niekiedy sprzecznymi, kryteriami optymalizacji. 

Podczas planowania trasy statku konieczne jest uwzględnienie warunków 

meteorologicznych, mogących mieć znaczny wpływ zarówno na bezpieczeństwo jak i na koszty 

związane z przejściem daną trasą. Szczególne istotne jest to w przypadku tras oceanicznych 

(Jurdziński, 1989; Jurdziński 2003 B; Wiśniewski, 2003). Dla tego typu tras plan podróży 

tworzony jest na bazie rekomendowanych tras klimatycznych, statystycznych danych 

klimatycznych oraz długoterminowych prognoz pogody (planowanie statyczne lub 

strategiczne). W trakcie realizacji plan ten podlega okresowym modyfikacjom, a wyznaczona 

trasa – korekcie (planowanie dynamiczne lub taktyczne). W czasie aktualizacji pod uwagę brana 

jest bieżąca pozycja statku oraz nowe, krótkoterminowe prognozy pogody.  

W procesie planowania tras oceanicznych szczególną rolę pełnią obszary niebezpieczne 

z punktu widzenia warunków meteorologicznych, stanowiące dodatkowe ograniczenia 

optymalizacyjne. Dlatego też w odniesieniu do tras oceanicznych wprowadzono pojęcie tzw. 

nawigacji meteorologicznej (weather routing). Pojęcie to rozszerza podstawową definicję 

nawigacji o unikanie przeszkód meteorologicznych, do których zaliczamy m.in. (Holec i inni, 

1973; Jurdziński, 1989): 

− obszary sztormowe (o silnym falowaniu oraz dużej sile wiatru), 

− obszary występowania cyklonów tropikalnych, huraganów, tajfunów 

(ekstremalne warunki sztormowe), 

− obszary występowania martwej fali o dużej wysokości, 
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− obszary o ograniczonej widzialności, 

− obszary pokryte lodem, 

− obszary występowania gór lodowych i innych zjawisk lodowych. 

 

Historia światowych dokonań w zakresie nawigacji meteorologicznej (Jurdziński, 2003 

B) sięga czasów średniowiecza, kiedy to na chińskich, arabskich oraz skandynawskich statkach 

żaglowych wykorzystywano zebrane informacje o trasach klimatycznych. W XIX w. stworzono 

pierwsze drukowane opracowanie zalecanych tras żeglugowych dla Północnego Atlantyku. 

Publikacje rekomendowanych tras klimatycznych rozwijano dalej w XIX i XX w. Do dnia 

dzisiejszego Biuro Hydrograficzne Admiralicji Brytyjskiej (United Kingdom Hydrographic 

Office) publikuje kolejne edycje podręcznika „Ocean Passages for the World”, zawierające 

m.in. zestawy rekomendowanych tras, głównie oceanicznych, dla różnych obszarów kuli 

ziemskiej oraz pór roku. W podręczniku tym prezentowane są oddzielne zestawy tras 

rekomendowanych dla statków z napędem silnikowym (power vessel) oraz żaglowym (sailing 

vessel). Admiralicja Brytyjska wydaje również serię klimatycznych map tematycznych 

(routeing charts) oraz map-poradników (routeing guides), ułatwiających nawigację na trasach 

oceanicznych. 

Kolejnym aspektem planowania trasy statku jest sposób konstrukcji trasy. W przypadku 

niewielkich odległości pomiędzy kolejnymi punktami zwrotu zakłada się, że żegluga stałym 

kursem (po tzw. loksodromie) zapewnia przebycie najkrótszej drogi łączącej te punkty. W 

rzeczywistości, z uwagi na kształt kuli ziemskiej, najkrótszą drogę stanowi zawsze łuk koła 

wielkiego łączącego te punkty (tzw. ortodroma).  Zagadnienia wykorzystania loksodromy oraz 

ortodromy oraz konstrukcji odpowiadających im tras przedstawiono z załączniku A. 

W dalszej części rozdziału opisano aktualnie dostępne metody nawigacji 

meteorologicznej. Wybrane rozwiązania komercyjne z zakresu nawigacji meteorologicznej 

przedstawiono w załączniku B. 

3.1 Metody nawigacji meteorologicznej  

Na podstawie przeglądu współczesnych metod nawigacji meteorologicznej, 

przedstawionego w pracach (Bijlsma, 2002; Jurdziński, 2003 B; Wiśniewski, 2003), wyróżnić 

można następujące metody wyboru oceanicznej trasy statku: 

− metodę izochron oraz jej modyfikacje, 

− metody wykorzystujące rachunek wariacyjny, 

− metody wykorzystujące programowanie dynamiczne, 

− metodę grafów skierowanych, 

− metody ewolucyjne. 
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W kolejnych punktach przedstawiono szczegółowe opisy wymienionych metod. W opisach tych 

uwzględniono różne wersje ww. metod, dedykowane dla minimalizacji czasu przejścia lub 

minimalizacji zużycia paliwa na trasie. 

3.1.1 Metoda izochron i jej modyfikacje 

Metoda izochron, przedstawiona pierwotnie w pracy (James, 1957), jest 

manualno-graficzną metodą nawigacji meteorologicznej. Jej celem jest minimalizacja czasu 

przejścia statku na danej trasie. Podstawowym elementem metody jest izochrona, stanowiąca 

linię, łączącą punkty, do których statek o danej charakterystyce prędkościowej może dotrzeć z 

określonego punktu początkowego po upływie ustalonego okresu czasu. 

Konstrukcja kolejnych izochron dla zadanych punktów: wyjściowego A oraz 

docelowego B przebiega następująco (Wiśniewski, 1991). Punktem startowym dla pierwszej 

izochrony jest punkt A. Dla każdego z możliwych kierunków ruchu określane są punkty, do 

których statek może dotrzeć w ustalonym czasie ∆t (tzw. krok czasowy). Podczas wyznaczania 

kolejnych punktów kreślących izochrony uwzględniany jest wpływ warunków 

meteorologicznych na prognozowaną prędkość statku. Połączone punkty tworzą pierwszą 

izochronę (rysunek 3.1), odwzorowującą charakterystykę prędkościową danego statku. 

 

Rysunek 3.1 Konstrukcja pierwszej izochrony (Wiśniewski, 1991) 

 

Z każdego punktu pierwszej izochrony, należącego do rozpatrywanego sektora 

kierunków ruchu, wystawiane są prostopadłe do stycznych pierwszej izochrony w tym punkcie. 

Następnie, na tak wyznaczonych prostych, odkładane są odcinki, które statek może przebyć w 

łącznym czasie 2∆t. Długości odcinków obliczane są z uwzględnieniem charakterystyki 

prędkościowej statku oraz dostępnych prognoz warunków meteorologicznych. Po połączeniu 
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tak wyznaczonych punktów powstaje druga izochrona (rysunek 3.2). Kolejne izochrony 

tworzone są w sposób analogiczny.  

 

Rysunek 3.2 Konstrukcja drugiej izochrony (Wiśniewski, 1991) 

 

Proces konstrukcji izochron kontynuowany jest dopóty, dopóki dostępne są prognozy 

warunków meteorologicznych, niezbędnych do wyznaczenia charakterystyki prędkościowej 

statku, dla aktualnie analizowanego okresu czasu n∆t. Następnie znajdowany jest punkt P, 

należący do ostatniej izochrony, który leży najbliżej (w rozumieniu odległości ortodromicznej, 

patrz wzór (A.5)) punktu docelowego B. Poprzez wybór punktu P jednoznacznie określony 

zostaje zbiór punktów, należących do kolejnych izochron. Zbiór ten zawiera punkty zwrotu 

trasy wyznaczanej przez metodę izochron (rysunek 3.3).   

 

 

Rysunek 3.3 Wyznaczanie trasy w metodzie izochron (Wiśniewski, 1991) 
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Próby algorytmizacji oryginalnej metody izochron, w celu implementacji jej jako 

programu komputerowego, napotkały na kilka problemów opisanych m.in. w pracy 

(Wiśniewski, 1991). Podstawowym problemem okazał się sposób konstrukcji izochron, który w 

szczególnych przypadkach powoduje powstawanie tzw. pętli izochron (rysunek 3.4). W 

sytuacji, gdy na pewnym swoim odcinku (n-1)-sza izochrona jest krzywą wklęsłą, wtedy na 

kolejnej, n-tej izochronie, konstruowanej na jej podstawie, może pojawić się pętla. Raz 

utworzona pętla będzie się propagować wraz z kolejno tworzonymi izochronami. Odcinki 

krzywych wklęsłych na izochronach, stanowiące pierwotny powód pojawiania się pętli, tworzą 

się najczęściej z powodu zwiększonego falowania lub silnych prądów w rejonie wklęsłości 

krzywej. 

 

Rysunek 3.4 Proces tworzenia się pętli izochron (Wiśniewski, 1991) 

 

W celu pełnej algorytmizacji metody izochron zaproponowano szereg jej modyfikacji. 

W kolejnych punktach opisane zostaną wybrane, zmodyfikowane wersje tej metody. 

3.1.1.1 Zmodyfikowana metoda izochron  

Zmodyfikowana metoda izochron została przedstawiona m.in. w pracach (Spaans, 

1985; Wiśniewski, 1986). Istotą modyfikacji jest tu obserwacja, że żegluga nie musi się 

odbywać jedynie po prostopadłych do izochron, jak ma to miejsce w przypadku oryginalnej 

metody izochron. W zmodyfikowanej metodzie poszukiwany jest taki kurs statku, który, 

rzutowany na prostopadłą do izochrony w danym jej punkcie, daje największą odległość od 

punktu wyjściowego poprzedniej izochrony.  

Na rysunku 3.5 zilustrowano proces konstrukcji kolejnych izochron zgodnie z 

opisywanym podejściem. W celu wyznaczenia kolejnych punktów n-tej izochrony, w k-tym 

punkcie (n-1)-szej izochrony (Pk
n-1) rysowana jest figura (najczęściej elipsa) odzwierciedlająca 
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charakterystykę prędkościową statku. Następnie wystawiana jest prostopadła do stycznej 

(n-1)-szej izochrony w punkcie Pk
n-1. Wprowadzane są następujące oznaczenia: 

− a
k
n-1 – prostopadła do stycznej do izochrony w punkcie Pk

n-1, 

− bX – prostopadła do a
k
n-1, przechodząca przez rozpatrywany punkt X 

charakterystyki prędkościowej, 

− LX – zbiór punktów powstałych przez przecięcie prostych ak
n-1 oraz bX,  

− P
k
n – k-ty punkt n-tej izochrony.  

 

Poszukiwany jest punkt P
k
n, dla którego długość odcinka P

k
n-1LX będzie największa (rysunek 

3.5). Dla porównania, na rysunku zaznaczony został również punkt Porig
k
n. Jest to punkt, który 

zostałby wybrany jako k-ty punkt n-tej izochrony w przypadku zastosowania oryginalnej, 

niezmodyfikowanej metody izochron. 

 

Rysunek 3.5 Proces konstrukcji izochron w zmodyfikowanej metodzie izochron (Wiśniewski, 1991) 

 

W celu praktycznego zastosowania metody izochron konieczne jest, aby wyznaczona 

przez nią trasa nie przecinała lądu. W tym celu, w pracy (Wiśniewski, 1991) zaproponowane 

zostało rozwiązanie, polegające na zerowaniu charakterystyki prędkościowej w przypadku 

punktów izochrony, znajdujących się na lądzie. Zerowanie to polega na ustawieniu 

prognozowanej prędkości statku V=0 dla wszystkich rozpatrywanych kierunków ruchu. 

3.1.1.2 Zmodyfikowana metoda izochron z podziałem obszaru 

Zmodyfikowana metoda izochron z podziałem obszaru została zaproponowana w pracy 

(Hagiwara, 1989). Podobnie do klasycznej zmodyfikowanej metody izochron, zakłada ona, że 

poszukiwany jest kurs statku, który rzutowany na prostopadłą pozwala statkowi na osiągnięcie 
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największej odległości od poprzedniego punktu wyjściowego. W przypadku tej modyfikacji 

metody w inny sposób odbywa się wybór punktów dla kolejnych izochron. 

W metodzie izochron z podziałem obszaru, pierwszym krokiem na drodze do 

wyznaczenia trasy wynikowej jest podział obszaru poszukiwań na sektory o stałym rozmiarze 

kątowym ∆S. Obszar poszukiwań znajduje się pomiędzy punktem wyjściowym A oraz punktem 

docelowym B i jest definiowany za pomocą maksymalnej różnicy kursu, liczonej względem 

początkowej wartości kursu na trasie ortodromicznej z punktu A do B (rysunek 3.6). Dla z góry 

ustalonego kątowego rozmiaru sektora ∆S wyznaczany jest zbiór sektorów {Si}, i=1..2p, gdzie 

2p to liczba sektorów w obszarze poszukiwań. Każdy i-ty sektor jest ograniczony przez dwa 

koła wielkie (great circle) GCi1 i GCi2, przechodzące przez punkt A, o początkowych kursach 

ortodromicznych wynoszących: 

S)p-(

)1--(

02

01

∆⋅+=

∆⋅+=

iCC

SpiCC

i

i
 (3.1.1) 

gdzie: 

C0 – początkowy kurs ortodromiczny łuku koła wielkiego łączącego punkty A i B, 

Ci1 – początkowy kurs ortodromiczny łuku koła wielkiego GCi1, 

Ci2 – początkowy kurs ortodromiczny łuku koła wielkiego GCi2, 

 i – kolejny numer sektora, 

 p – liczba sektorów w połowie obszaru poszukiwań (2p to łączna liczba 

   sektorów), 

∆S – stały, kątowy rozmiar sektora. 

 

 

Rysunek 3.6 Podział obszaru poszukiwań na sektory w metodzie izochron (Hagiwara, 1989) 

 

Dla każdego j-tego punktu (n-1)-szej izochrony X(n-1)j wyznaczany jest zbiór punktów 

Xnjk , k=1..m, o z góry zadanej liczbie elementów, wynoszącej m. Współrzędne punktów Xnjk 
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obliczane są na podstawie charakterystyki prędkościowej statku, aktualnych prognoz pogody 

i rozpatrywanego okresu czasu ∆t, przy założeniu, że dla k-tego punktu jego kurs wynosi: 

CkCC jk ∆⋅±=  (3.1.2) 

gdzie: 

Ck – kurs obliczany dla k-tego nowego punktu, generowanego dla j-tego punktu 

(n-1)-szej izochrony, 

Cj – ortodromiczny kurs przybycia (arrival course) z punktu A do punktu X(n-1)j dla 

łuku koła wielkiego łączącego te punkty, 

k – kolejny numer punktu, 

∆C – stały przyrost kursu. 

 

Po wyznaczeniu punktów Xnjk dla wszystkich j=1..z punktów (n-1)-szej izochrony, dla 

każdego z i=1..2p sektorów wybierany jest jeden punkt należący do i-tego sektora, położony 

najdalej względem punktu A (rysunek 3.7). 

 

 

Rysunek 3.7 Wyznaczanie punktów n-tej izochrony w metodzie z podziałem obszaru  
(Hagiwara, 1989) 

 

W porównaniu do klasycznej zmodyfikowanej metody izochron, metoda z podziałem 

obszaru zapewnia większą efektywność znajdowania tras przejścia, w szczególności w wąskich 

cieśninach. Wynika to z faktu, że w metodzie tej punkty izochrony rozłożone są bardziej 

równomiernie w badanym obszarze poszukiwań. 

Podobnie jak dla klasycznej zmodyfikowanej metody izochron, również i w tej 

metodzie konieczne jest zapewnienie mechanizmów służących do bezpiecznego omijania 

lądów. W pracy (Hagiwara, 1989) podany został jedynie ogólny schemat zabezpieczania 

wynikowych tras przed przecinaniem lądu.  
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3.1.1.3 Stochastyczna metoda izochron 

Stochastyczna metoda izochron, przedstawiona w pracy (Hagiwara i inni, 2000), 

stanowi rozszerzenie metody izochron z podziałem obszaru, wykorzystując elementy rachunku 

prawdopodobieństwa. Zakłada się, że dane są tu dodatkowo macierze kowariancji błędów 

prognozowania warunków meteorologicznych takich jak wiatr, falowanie oraz prądy morskie. 

Za pomocą tych macierzy estymowane są następnie wartości standardowego odchylenia od 

planowanego czasu przejścia statku. Algorytm wyznaczania trasy minimalno-czasowej składa 

się tu z następujących kroków: 

Krok 1. Wyznaczenie, za pomocą zmodyfikowanej metody izochron z podziałem 

obszaru, zbioru wszystkich tras wynikowych {Xi}, i=1..n w zakładanym obszarze 

poszukiwań na trasie z punktu wyjściowego A do punktu docelowego B.   

Krok 2. Dla każdej z uprzednio wyznaczonych n tras, obliczenie wartości funkcji celu 

postaci: 

DTPi twwtJ 21 ++= σ  (3.1.3) 

gdzie: 

  Ji – wartość funkcji celu dla i-tej trasy wynikowej [h], 

  tP – planowany czas przejścia na trasie miedzy punktami A i B [h],  

  w1 – współczynnik wagowy dla niepewności planowanego  czasu tp  

   [bezwymiarowy],  

  σT – odchylenie standardowe od wartości czasu tP [h], 

  w2 – współczynnik kary za narażenie na szkody sztormowe  

   [bezwymiarowy],  

  tD – zakładany czas przebywania statku w warunkach sztormowych [h]. 

 

Krok 3. Znalezienie wartości minimalnej Jmin w zbiorze wartości {Ji}, i=1..n oraz wybór 

i-tej trasy, jako trasy wynikowej.  

 

W wyniku działania stochastycznej metody izochron możliwy jest wybór trasy o nieco 

dłuższym czasie przejścia na danej trasie, przy jednoczesnej większej wiarygodności 

oczekiwanego czasu przybycie do punktu B, wyrażonego niską wartością odchylenia 

standardowego σT. Należy podkreślić, że stosowalność tej metody jest ograniczona do sytuacji, 

w których dysponujemy dodatkową wiedzą na temat zmienności prognozowanych warunków 

oceanicznych, takich jak np. prędkość i kierunek wiatru.  
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3.1.1.4 Minimalizacja zużycia paliwa z użyciem metody izochron 

Ogólny schemat minimalizacji zużycia paliwa z użyciem metody izochron zakłada, że 

w pierwszej kolejności wyznaczana jest minimalno-czasowa trasa przez metodę izochron. 

Następnie ustalana jest pewna optymalna prędkość statku, z którą statek ma się poruszać w celu 

minimalizacji zużycia paliwa. Ostatnim krokiem jest wyznaczenie nowej trasy za pomocą 

minimalno-czasowej metody izochron, lecz tym razem z uwzględnieniem charakterystyki 

prędkościowej zmodyfikowanej przez optymalną (w istocie suboptymalną) wartość prędkości 

wyznaczonej dla minimalizacji zużycia paliwa. 

W pracach (Hagiwara, 1989; Wiśniewski, 1991) przedstawiono opisy procesu 

minimalizacji zużycia paliwa z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody izochron. Na 

podstawie wniosków z dyskusji wariantów eksploatacji statku (Wiśniewski, 1991), zakłada się, 

że statek ma za zadanie przejść z góry ustaloną trasę ze stałą liczbą obrotów silnika głównego. 

Oznacza to, że statek powinien poruszać się ze stałą, teoretyczną prędkością optymalną, 

wyznaczaną dla żeglugi na spokojnej wodzie. Jednakże, z uwagi na rzeczywiste warunki 

pogodowe (falowanie oraz wiatr), prędkość rzeczywista statku będzie zmienna.  

Poruszanie się statku z poszukiwaną teoretyczną prędkością optymalną powoduje, że 

całkowite zużycie paliwa jest bliskie minimum zużycia paliwa na tej trasie (Wiśniewski, 1991) 

i obliczane jest na podstawie: 

∑
=

+=
jk

ktkvaQ
..1

3 )(  (3.1.4) 

gdzie: 

Q – łączne zużycie paliwa [t], 

a – zużycie paliwa na godzinę [t/h], 

k – współczynnik zużycia paliwa [th2/Mm3], 

v – prędkość statku dla k-tego odcinka trasy [w], 

tk – czas przejścia k-tego odcinka trasy [h]. 

  

Obliczenie poszukiwanej wartości prędkości vopt następuje na drodze kolejnych przybliżeń 

zgodnie z: 
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 (3.1.5) 

gdzie: 

vopt – teoretyczna prędkość optymalna statku [w], 

vmax – w pierwszym przybliżeniu: maksymalna prędkość na wodzie spokojnej, w 

kolejnych przybliżeniach: vopt wyznaczona w poprzednim przybliżeniu [w], 

S – długość drogi morskiej [Mm], 
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tmin – czas żeglugi odpowiadający vmax [h], 

tp – planowany czas przejścia [h]. 

 

Proces kolejnych przybliżeń wg (3.1.5) jest zatrzymywany, gdy wartość prędkości vopt 

zapewnia, że czas przejścia całej trasy nie przekroczy zakładanej wartości tp. Stosownie do 

obliczonej wartości vopt modyfikowana jest charakterystyka prędkościowa statku. Wartość vopt 

zastępuje maksymalną wartość prędkości na wodzie spokojnej dla planowanego czasu trwania 

podróży. Następnie, dla tak zmienionej charakterystyki prędkościowej statku ponownie 

wyznaczana jest trasa za pomocą metody izochron, stanowiąca trasę zapewniającą optymalne 

zużycie paliwa.   

 W pracy (Hagiwara, 1989) przedstawiono również alternatywną metodę optymalizacji 

zużycia paliwa. Polega ona na obliczaniu minimalnego zużycia paliwa dla każdego punktu 

izochrony oraz wprowadzeniu nowej funkcji celu przy wyborze punktów dla sektorów obszaru 

poszukiwań. W minimalno-czasowej metodzie z podziałem sektorów wybór nowego punktu dla 

sektora następował na podstawie minimum odległości punktów-kandydatów od punktu 

wyjściowego A. W proponowanej metodzie minimalizacji zużycia paliwa, zamiast odległości, 

brane jest pod uwagę łączne, minimalne zużycie paliwa oraz kara za opóźnienie względem 

zakładanego czasu przybycia. W celu znalezienia minimum zużycia paliwa dla punktu 

izochrony Xnj, będącego j-tym punktem n-tej izochrony, należy obliczyć wartości zużycia 

paliwa dla każdej drogi, łączącej punkt wyjściowy A oraz punkt Xnj. Wynikowa trasa jest w 

przypadku tej metody trasą minimalizującą łączne zużycie paliwa. Jednakże, ze względu na 

konieczność wstecznego wyznaczania zestawu dróg dla każdego punktu izochrony, metoda ta 

nie jest zalecana do stosowania w praktyce (Hagiwara, 1989). 

3.1.2 Metody wykorzystujące rachunek wariacyjny 

W pracach (Spaans, 1985; Wiśniewski, 1991; Bijlsma, 2002; Bijlsma, 2004) 

przedstawiono sposoby wykorzystania elementów rachunku wariacyjnego, szczególnie zasady 

maksimum Pontriagina (Pontriagin i inni, 1964), w celu optymalizacji trasy przejścia statku. W 

omawianej grupie rozwiązań dla badanego układu sterowania (Pułaczewski i inni, 1974) 

poszukiwane są wartości zmiennych stanu x(t)∈R
n oraz sterowania u(t)∈R

m
, optymalizujące 

wskaźnik jakości J: 

∫=
T

dtttutxfJ
0

0 )),(),((  (3.1.6) 

gdzie: 

f0(x(t), u(t), t) – funkcja kosztów. 
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 W przypadku optymalizacji trasy przejścia statku wartości zmiennych stanu x1 oraz x2 

opisują współrzędne geograficzne kolejnych punktów zwrotu. Równania różniczkowe dla 

zmiennych stanu opisane są za pomocą równań ruchu statku: 

kk xTxxTx
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 (3.1.7) 

gdzie: 

•

x  – pochodna zmiennej x względem czasu t, 

u1 – prędkość statku, 

u2 – kurs statku, 

S1, S2 – funkcje opisujące zmiany prędkości statku, wywołane wpływem prądów 

morskich, 

x10; x20  – współrzędne punktu wyjściowego A, 

x1k; x2k – współrzędne punktu docelowego B. 

 

Zbiór zmiennych sterowania składa się w tym przypadku z funkcji u1(t) oraz u2(t) opisujących 

odpowiednio wartości prędkości i kursu statku w czasie. 

 W przypadku minimalizacji czasu przejścia statku funkcjonał kryterium jakości 

sterowania definiowany jest jako: 

∫=
T

dtJ
0

 (3.1.8) 

 

Dla przypadku minimalizacji zużycia paliwa funkcjonał ten przyjmuje postać: 

∫=
T

dtuuxxtfJ
0

21210 ),,,,(  (3.1.9) 

gdzie: 

f0 – funkcja opisująca zużycie paliwa. 

 

 Zgodnie z zasadą maksimum Pontriagina, wprowadza się wektor niezerowych, ciągłych 

oraz różniczkowalnych funkcji sprzężonych λ (3.1.10) wraz z hamiltonianem H (3.1.11), 

połączonych zależnością (3.1.12): 

 ))(),(),((=)( 210 tλtλtλtλ  (3.1.10) 

2122110 sin+cos+=),,,( uuλuuλJλλuxtH  (3.1.11) 
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ixi -Hλ =
•

 (3.1.12) 

gdzie: 

•

iλ  – i-ta pochodna cząstkowa zmiennej λ. 

 

Niech M oznacza maksymalną wartość hamiltonianu H dla ustalonych wartości t, x(t) oraz λ(t): 

 tλutxtHsuptλtxtM
uu

))(,),(,(=))(),(,(
21 ,

 (3.1.13) 

Zasada maksimum Pontriagina mówi, że dla optymalnych wartości x(t) oraz u(t) spełnione są 

warunki:  

))(),(,())(),(),(,( 
T≤t≤0

∀ ttxtMttutxtHt λλ =  (3.1.14) 

T t,0))(),(,( ,0. n0 ∃ ==≤=
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nnn
Tt

ttxtMconstt λλ  (3.1.15) 

  

Większość algorytmów korzystających z zależności (3.1.6) – (3.1.15) to algorytmy 

iteracyjne. Ich zadaniem jest modyfikowanie w kolejnych iteracjach założonej, wstępnej trasy 

przejścia w taki sposób, aby wynikowa trasa osiągała coraz korzystniejsze wartości dla 

zadanego wskaźnika jakości. Poważną wadą metod tej grupy jest możliwość zatrzymywania się 

ich w lokalnych ekstremach. Dodatkowo, końcowe rozwiązanie jest silnie uzależnione od 

doboru rozwiązania początkowego. 

W pracy (Spaans, 1985) wskazano na ścisłe powiązanie metody wyznaczania trasy 

statku wykorzystującej zasadę maksimum Pontriagina z metodą izochron. Izochrony są bowiem 

krzywymi, będącymi izoliniami funkcjonału J, a zmienne sprzężone λ opisują gradient tego 

funkcjonału. 

3.1.3 Metody wykorzystujące programowanie dynamiczne 

W pracach (Spaans, 1985; Motte i inni, 1990; de Wit, 1990; Aligne i inni, 1998; 

Bijlsma, 2002; Wiśniewski, 2005) przedstawiono różne warianty metod poszukiwania 

oceanicznych tras statków, wykorzystujące technikę programowania dynamicznego. Istotą tego 

podejścia jest zasada optymalności (Bellman, 1957). Mówi ona, że jeżeli dla danego 

n-krokowego procesu decyzyjnego znane jest rozwiązanie optymalne, to każdy fragment tego 

rozwiązania pomiędzy pewnym pośrednim k-tym krokiem (k<n) a końcowym n-tym krokiem 

również jest optymalny. Wyróżnia się dwie strategie optymalizacyjne programowania 

dynamicznego: 

− z rekursją w przód (forward recursive), w której równanie stanu przedstawia 

stan następny jako funkcję stanu poprzedniego oraz podejmowanych decyzji, 
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− z rekursją w tył (backward recursive), w której równanie stanu przedstawia stan 

poprzedni jako funkcję stanu następnego oraz podejmowanych decyzji. 

 

Wśród rozwiązań nawigacji meteorologicznej z wykorzystaniem programowania 

dynamicznego dostępne są metody minimalizacji czasu przejścia statku, np. (Spaans, 1985) oraz 

minimalizacji zużycia paliwa, np. (Aligne i inni, 1998). Zróżnicowany jest również sposób 

określenia przestrzeni rozwiązań: część metod wykorzystuje dyskretną wersję programowania 

dynamicznego, np. (Motte i inni, 1990), a inne wersję z ciągłą przestrzenią poszukiwań, np. 

(Bijlsma, 2002). Wszystkie wymienione metody korzystają z programowania dynamicznego z 

rekursją w przód. 

Uogólniony algorytm programowania dynamicznego w procesie optymalizacji trasy 

przejścia statku (Aligne i inni, 1998) zakłada następującą notację: 

− X0 = X(0) – współrzędne punktu wyjściowego A, 

− T – czas, w którym statek dotrze do punktu docelowego B. Może być on 

ustalony z góry w przypadku minimalizacji zużycia paliwa lub też może być 

wyznaczany w procesie optymalizacji (minimalizacja czasu przejścia), 

− XK = X(T) – współrzędne punktu docelowego B,  

− Xt = [x(t), y(t)]T, t=1,..., T-1 – wektor stanu zawierający współrzędne punktów 

zwrotu, 

− E(t) – funkcja modelująca warunki środowiska zewnętrznego (kierunek i siła 

wiatru, itp.), 

− U(t) = [p(t), h(t)]T
, t=1,..., T-1 - wektor sterowania, zawierający moc silnika (p) 

oraz kurs statku (h), 

− Jopt(X(t)) – łączny minimalny koszt w ramach rozważanego kryterium (czas 

przejścia lub zużycie paliwa), niezbędny do osiągnięcia punktu docelowego B. 

Wartości bieżące wektora stanu w punkcie t+1 związane są z wartościami osiąganymi w 

punkcie t:  

))(),(),(()1( tEtUtXftX =+  (3.1.16) 

Całkowita wartość kosztu Jopt(X(t)) wyznaczana jest na podstawie rekursywnych zależności 

(równań stanu): 

0))0(( =XJ opt  

))(),(),(())(())1(( tEtUtXJtXJtXJ optopt +=+  
(3.1.17) 

Uogólniony, rekursywny algorytm dyskretnego programowania dynamicznego składa się z 

następujących kroków: 
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Krok 1. Obliczenie wartości kosztu Jopt(X(1)) dla momentu czasu t=1, licząc od punktu 

wyjściowego A o wartościach stanu X(0), t=0. Punktom nieosiągalnym 

przypisywana jest wartość Jopt = ∞. 

Krok 2. Dla każdego stanu Xi(t+1), t=1..T-1, i=1..Nx(t+1), wykonanie kroków od 3 - 5. 

Krok 3. Wybór stanu poprzedzającego X(t) oraz odpowiadającego mu sterowania U(t), 

takiego, że koszt Jopt(X(t+1)) jest minimalny dla rozważanego stanu X(t+1). 

Krok 4. Obliczenie wartości wektora sterowania Uji(t), służących do przejścia ze stanu 

Xj(t) do Xi(t+1). Chwilowa wartość kosztu Jint dla dopuszczalnego przejścia miedzy 

stanami wynosi: 

))(),(),(())(())1(),((int tEtUtXJtXJtXtXJ jijjoptij +=+  (3.1.18) 

Krok 5. Wybór stanu Xj*(t) do Xi(t+1), dla którego chwilowa wartość kosztu Jint jest 

najmniejsza. 

Krok 6. Zwiększenie licznika t o 1 jednostkę.   

Krok 7. Zatrzymanie algorytmu, gdy spełniony jest jeden z warunków: 

− osiągnięto założony czas przejścia t = T (dla kryterium zużycia paliwa), 

− osiągnięto punkt docelowy B (dla kryterium czasu przejścia). 

Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony – powrót do kroku 2. 

 

Istotnym mankamentem związanym z tym algorytmem jest możliwy brak zbieżności w 

przypadku niewłaściwego doboru dyskretnych punktów w przestrzeni rozwiązań (Bijlsma, 

2002).  

W pracy (Bijlsma, 2002) wykazano równoznaczność metod nawigacji meteorologicznej 

wykorzystujących programowanie dynamiczne zarówno z metodami wykorzystującymi zasadę 

maksimum Pontriagina jak także ze zmodyfikowaną metodą izochron.  

3.1.4 Metoda grafów skierowanych 

W pracach (Wiśniewski, 2003; Wiśniewski i inni, 2005 A) przedstawiono metodę 

wyboru trasy statku przy wykorzystaniu grafów skierowanych, tzw. digrafów (rysunek 3.8). 

Tworzony jest tu graf o n wierzchołkach (A1, …, An) znajdujących się w dopuszczalnych 

punktach zwrotu oraz krawędziach łączących te pary wierzchołków, dla których możliwe jest 

przemieszczenie się statku bez naruszenia ograniczeń (głównie ograniczeń lądowych). 

Krawędzie grafu skierowane są w stronę wierzchołków docelowych dla każdej rozpatrywanej 

pary potencjalnych punktów zwrotu. Krawędziom w zadanym grafie przypisuje się wartości 

wagowe wij, odzwierciedlające czas potrzebny na pokonanie przez statek odcinka trasy 

pomiędzy wierzchołkami Ai oraz Aj. W celu obliczenia wartości wij uwzględniana jest 
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charakterystyka prędkościowa statku oraz warunki hydro-meteorologiczne na zadanym 

obszarze. 

 

Rysunek 3.8 Przykład grafu skierowanego (digrafu) (Wiśniewski i inni, 2005 A)  

 

Do wyboru najkrótszej drogi w danym grafie, a więc rekomendowanej, 

minimalno-czasowej trasy przejścia statku, wykorzystywany jest algorytm Dijkstry, opisany 

m.in. w pracy (Wilson, 2002). Algorytm ten składa się z następujących operacji: 

Krok 1. Wierzchołek startowy A0 oznaczany jest jako S. Tworzona jest tablica etykiet d, 

przechowująca odległości danego wierzchołka od wierzchołka S. Początkowo 

ustalane jest, że d[S]=0 oraz d[Ai] = ∞, i = 1 ..n. Tworzona jest kolejka Q dla 

wszystkich wierzchołków grafu. Kolejność jej elementów ustalana jest na podstawie 

aktualnie obliczonej odległości d.  

Krok 2. Powtarzanie kroków 3 i 4 dopóki kolejka Q nie jest pusta. 

Krok 3. Usunięcie z kolejki wierzchołka U o najniższym priorytecie, tzn. wierzchołka 

leżącego najbliżej S, który nie był jeszcze rozważany. 

Krok 4. Dla każdego sąsiada Aj wierzchołka U dokonywana jest relaksacja przez U. 

Oznacza to, że jeśli spełniony jest warunek (3.1.19) wykonywane jest podstawienie 

(3.1.20): 

][),(][ jj AdAUwUd <+  (3.1.19) 

),(][:][ jj AUwUdAd +=  (3.1.20) 

 

Po zakończeniu pracy algorytmu tablica d zawiera najkrótsze odległości do wszystkich 

wierzchołków. Odtworzenie kolejności węzłów, odpowiadającej znalezionej najkrótszej 

ścieżce, możliwe jest dzięki dodatkowemu przechowywaniu numeru poprzednika dla każdego z 

etykietowanych wierzchołków. 

 Metoda wyboru trasy statku oparta na grafach skierowanych wymaga wyznaczania 

wartości wag wij odzwierciedlających czas potrzebny na pokonanie wybranych odcinków trasy. 

Jednakże, ze względu na zmieniające się w czasie warunki hydrologiczne oraz meteorologiczne 

wartości wij nie mogą być z góry określone. Oznacza to konieczność aktualizacji wartości wag 
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w czasie poszukiwania najkrótszej ścieżki za pomocą algorytmu Dijkstry. Dodatkowo, ważnym 

aspektem, wpływającym na jakość wyznaczanych tras, jest odpowiedni dobór zbioru 

wierzchołków grafu, a więc potencjalnych punktów zwrotu. Podobny problem rozważany był 

już w pracy (Motte i inni, 1990) i dotyczył doboru siatki punktów dla metody wykorzystującej 

dyskretną wersję programowania dynamicznego. 

3.1.5 Metoda ewolucyjna 

W pracach (Wiśniewski i inni, 2005 A; Medyna i inni, 2006) przedstawiono metodę 

nawigacji meteorologicznej wykorzystującą algorytm ewolucyjny jako podstawową metodę 

optymalizacji. Główna koncepcja podejścia ewolucyjnego, opisanego wcześniej w rozdziale 

2.2.1, polega na rozwijaniu kolejnych pokoleń osobników w taki sposób, aby ich 

przystosowanie do środowiska, wyrażane za pomocą funkcji przystosowania (fitness), 

wykazywało tendencję rosnącą w kolejnych populacjach. Funkcja przystosowania jest ściśle 

związana z funkcją celu, określaną dla danego problemu optymalizacyjnego. 

W ewolucyjnej metodzie nawigacji meteorologicznej zbiór kryteriów 

optymalizacyjnych zawiera następujące elementy (podlegające minimalizacji): 

− czas przejścia statku, 

− liczbę zmian kursu na danej trasie, 

− chwilową odległość od cyklonu. 

 

Natomiast zbiór rozważanych ograniczeń zawiera: 

− obszary lądowe, 

− obszary pokryte lodem, 

− cyklony tropikalne, 

− obszary niebezpieczne dla statku, ładunku oraz załogi.  

 

Funkcja celu została tu zdefiniowana następująco: 
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∑
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gdzie: 

WOT – wskaźnik oceny trasy [bezwymiarowy], 

Ot – wskaźnik oceny czasu podróży [bezwymiarowy], 
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Onaw – wskaźnik oceny nawigacyjnej trasy [bezwymiarowy], 

OCPA – wskaźnik zbliżenia do cyklonu tropikalnego [bezwymiarowy], 

tlok – czas przejścia trasy loksodromicznej po spokojnej wodzie [h], 

ti – czas przejścia i-tej trasy przy rzeczywistej pogodzie [h], 

∆KDd – zmiany kursu statku, wynikające z realizacji cząstkowych odcinków trasy 

[bezwymiarowy], 

n – liczba zmian kursu na danej trasie [bezwymiarowy], 

α – kąt odniesienia, charakteryzujący dopuszczalną wielkość zmian kursu, 

uwzględniający jego zmianę w zależności od aktualnej szerokości 

geograficznej [stopnie], 

HPŻ – liczba rozpoczętych godzin przebywania w połówce żeglownej strefy               

przejściowej cyklonu [bezwymiarowe], 

HPN – liczba rozpoczętych godzin przebywania w połówce niebezpiecznej strefy 

przejściowej cyklonu [bezwymiarowe], 

a – stały współczynnik dla połówki żeglownej w przypadku omijania cyklonu 

[bezwymiarowy], 

b – stały współczynnik dla połówki niebezpiecznej w przypadku omijania 

cyklonu (b = 1,5a) [bezwymiarowy]. 

 

W omawianym rozwiązaniu przyjęto, że osobnikiem w populacji jest trasa, 

zdefiniowana jako lista punktów zwrotu statku. Dla każdego punktu trasy określa się jego 

współrzędne geograficzne oraz prędkość statku. Populacja początkowa tras, dla danych 

punktów wyjściowego A oraz docelowego B, generowana jest na podstawie: 

− tras klimatycznych,  

− trasy ortodromicznej (załącznik A),  

− trasy loksodromicznej (załącznik A) 

− losowych tras łączących punkty A i B. 

 

W procesie ewolucji populacje tras są modyfikowane za pomocą klasycznych operatorów: 

− mutacji, 

− krzyżowania jednopunktowego. 

 

Warunkiem zatrzymania algorytmu jest osiągnięcie z góry założonej, maksymalnej liczby 

pokoleń (w opisywanych badaniach najczęściej przyjmowano 1000 pokoleń). Wynikowa trasa 

rekomendowana wybierana jest z ostatniego pokolenia, jako trasa o największej wartości 

współczynnika WOT.   
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4 ROZWIĄZANIE ZADANIA PLANOWANIA OCEANICZNEJ 

TRASY STATKU Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM  

Poszukiwanie trasy przejścia statku jest procesem optymalizacji wielokryterialnej, gdzie 

kryteria związane z bezpieczeństwem są często przeciwstawne w stosunku do kryteriów 

ekonomiki podróży. Analizując dostępne metody nawigacji meteorologicznej, przedstawione w 

rozdziale 3.1, dostrzec można, że aktualnie brak jest rozwiązań zapewniających pełne, 

matematyczne wsparcie dla procesu optymalizacji wielokryterialnej. Stąd też uzasadnione jest 

opracowanie nowej metody, która poszukiwać będzie rozwiązań Pareto-optymalnych dla 

zadanego zbioru kryteriów oraz ograniczeń. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność 

nawigacyjnych metod ewolucyjnych, wykorzystywanych zarówno w określaniu manewrów 

antykolizyjnych (Śmierzchalski, 2003; Śmierzchalski, 2005A; Śmierzchalski i inni, 2005B) jak 

również w przypadku wyznaczania oceanicznej trasy przejścia (Wiśniewski i inni, 2005 B i C; 

Medyna i inni, 2006), proponowane jest zastosowanie w ramach tej metody wielokryterialnego 

algorytmu ewolucyjnego (rozdział 2.2). Dodatkowo, w celu ułatwienia procesu przetwarzania 

wyników optymalizacji wielokryterialnej, proponowane jest wykorzystanie wielokryterialnej 

metody rankingowej (rozdział 2.3). Ogólny opis proponowanego rozwiązania przedstawiony 

został w publikacjach (Szłapczyńska, 2007 C; Szłapczyńska i inni, 2008 A, Szłapczyńska i inni, 

2008 B).  

 Do weryfikacji tego rozwiązania proponowany jest model statku z napędem 

hybrydowym, głównie z uwagi na uwypuklenie dla tego modelu problemu znajdowania 

kompromisu pomiędzy wzajemnie konkurującymi kryteriami. Zastosowanie modelu z napędem 

hybrydowym nie przekreśla bynajmniej możliwości zastosowania tego rozwiązania również dla 

innych statków, w szczególności statków z napędem mechanicznym. W istocie, wybrany typ 

napędu ma wpływ głównie na charakterystykę prędkościową statku (Wiśniewski, 1991; 

Jurdziński, 2003 B), będącą funkcją, opisującą prędkość statku w zależności od stanu i rodzaju 

zakłóceń działających na kadłub statku w ruchu. Zmieniając model przyjętej, badawczej 

charakterystyki prędkościowej na inny, możliwa jest zmiana typu statku, w tym również zmiana 

typu napędu, wykorzystywanego przez ten statek. A zatem, proponowana metoda może być 

uogólniona dla innych typów statków, co stanowi o jej uniwersalności.  

 W dalszej części rozdziału przedstawione zostały: definicja problemu 

optymalizacyjnego w nawigacji meteorologicznej, sposób modelowania badanego procesu 

wyznaczania trasy statku oraz szczegółowy opis proponowanego wielokryterialnego 

ewolucyjnego algorytmu nawigacji meteorologicznej (WEANM).   
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4.1 Definicja problemu optymalizacyjnego w nawigacji meteorologicznej 

W ujęciu przedstawionym m.in. w pracach (Findeisen i inni, 1980; Galas i inni, 1987; 

Coello i inni, 2007) uogólniony problem optymalizacji wielokryterialnej (General 

Multiobjective Optimization Problem – General MOP) zdefiniowany jest jako minimalizacja 

(lub maksymalizacja) składowych wektora funkcji celów F(x)=[f1(x), f2(x), ..., fn(x)]T przez 

rozwiązanie x’, gdzie n oznacza liczbę kryteriów optymalizacji, a x’ jest wektorem zmiennych 

decyzyjnych, należącym do przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych Ω. Jednocześnie rozwiązanie 

x’ w czasie minimalizacji (lub maksymalizacji) składowych F(x) musi spełniać wszystkie 

ograniczenia należące do zbioru G(x)=(g1(x), g2(x), ..., gi(x)), gdzie i oznacza liczbę ograniczeń. 

W procesie optymalizacji zadania klasy MOP poszukiwane jest globalne optimum 

wektora F(x), stanowiące jednocześnie globalne minimum w przypadku sprowadzenia 

wszystkich funkcji celu do postaci podlegających minimalizacji. Globalne minimum MOP 

zdefiniowano w pracy (Coello i inni, 2007) jako front Pareto PF*. Zbiór rozwiązań, 

zapewniających osiągnięcie globalnego minimum MOP, stanowi zbiór rozwiązań 

Pareto-optymalnych P*. Definicje zbiorów P* oraz PF* przedstawione zostały w rozdziale 

2.2.3.  

W zadaniach klasy MOP często poszukiwany jest tylko jeden element zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych P*, odwzorowujący w jak największym stopniu preferencje decydenta, co 

do wagi poszczególnych kryteriów optymalizacyjnych. W celu redukcji wieloelementowego 

zbioru P* do zbioru jednoelementowego skorzystać można z dostępnych wielokryterialnych 

metod rankingowych, przedstawionych w rozdziale 2.3. Podejście to gwarantuje, że preferencje 

decydenta nie mają bezpośredniego wpływu na główny proces optymalizacji, co w pewnych 

okolicznościach mogłoby utrudnić, a nawet uniemożliwić, znalezienie rozwiązania 

optymalnego.  

W rozważanym problemie nawigacji meteorologicznej poszukiwana jest oceaniczna 

trasa przejścia statku, na wyznaczenie której wpływają kryteria ekonomiczne oraz kryteria 

związane z bezpieczeństwem podróży. Zadanie to można przyporządkować do klasy zadań 

MOP, wymagających redukcji zbioru P* do zbioru jednoelementowego.  

A zatem problem optymalizacyjny w nawigacji meteorologicznej zdefiniować można 

następująco: poszukiwana jest trasa L przejścia statku pomiędzy zadaną parą punktów: 

wyjściowego oraz docelowego, stanowiąca rozwiązanie x’. Trasa L opisana jest poprzez 

wartości zmiennych decyzyjnych, które stanowią zbiór: 

− współrzędnych punktów zwrotu, pomiędzy którymi statek porusza się ze 

stałymi wartościami prędkości oraz kursu, 

− nastaw elementów napędu statku, regulujących jego prędkość pomiędzy 

sąsiadującymi punktami zwrotu. 
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Wektor funkcji celów F(x) (4.1.1), zawiera kryteria opisujące bezpieczeństwo statku – 

(4.1.2) oraz ekonomiczne aspekty podróży – (4.1.3) oraz (4.1.4): 

[ ] T

paliwoczasryzyko  fffxF ,,=)(  (4.1.1) 

miniif ryzykoryzykoryzyko →=)(  (4.1.2) 

minttf rrczas →=)(  (4.1.3) 

minqqf paliwopaliwopaliwo →=)(  (4.1.4) 

gdzie: 

iryzyko  – współczynnik ryzyka (inaczej: współczynnik zagrożenia bezpieczeństwa) na 

trasie dla zadanego modelu statku [bezwymiarowe]. Podstawą wyznaczenia 

wartości współczynnika iryzyko jest wartość cząstkowego współczynnika 

bezpieczeństwa ij bezp. Stanowi ona liczbę z zakresu [0; 1], opisującą stopień 

bezpieczeństwa na odcinku pomiędzy j-tym oraz (j+1)-szym punktem zwrotu 

na danej trasie. Wartość iryzyko to średnia kwadratów dopełnień wartości 

cząstkowego współczynnika bezpieczeństwa ij bezp dla danej trasy.  
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gdzie: 

i j bezp – cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa [%], 

k – liczba punktów zwrotu trasy [bezwymiarowe], 

γ – kąt kursowy wiatru [stopnie], 

vw max(γ)  –  maksymalna akceptowalna prędkość wiatru [w], uzależniona  

od wartości kąta kursowego wiatru, 

v w j – średnia prędkość wiatru na odcinku pomiędzy (j-1)-szym oraz  

  j-tym punktami zwrotu [w], 

vmax def  –  progowa, maksymalna akceptowalna prędkość wiatru [w],  

 przyjęto vmax def = 35w, 

λ(γ) – współczynnik kształtu [bezwymiarowy] charakterystyki  

maksymalnej akceptowalnej prędkości wiatru, uzależniony od 

wartości kąta kursowego wiatru,  

∆vmax def  –  rozpiętość zmian maksymalnej akceptowalnej prędkości  
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  wiatru [w], przyjęto ∆vmax def = 10w. 

  

Na rysunku 4.1 przedstawiono wykresy zależności współczynnika kształtu λ 

od wartości kąta kursowego wiatru γ, określone osobno dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego. Duże wartości λ dyskryminują wybrane 

kąty kursowe wiatru (w tym przypadku odpowiadające wiatrom od rufy), 

powodując obniżenie wartości vw max, a co za tym idzie, obniżenie 

cząstkowego współczynnika bezpieczeństwa ij bezp. Wartość ij bezp = 0% oznacza 

skrajnie niebezpieczny fragment trasy, natomiast ij bezp= 100%  – całkowicie 

bezpieczny fragment trasy.  

tr  – łączny czas przejścia trasy dla zadanego modelu statku [h], wyznaczany na  

podstawie (4.2.5), 

qpaliwo  – całkowite zużycie paliwa na danej trasie dla zadanego modelu statku [t],  

wyznaczane na podstawie (4.2.10). 
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Rysunek 4.1 Wykresy zależności λλλλ(γγγγ) dla napędu hybrydowego (linia ciągła) oraz mechanicznego 
(linia przerywana) (opracowanie własne)  

 

W omawianym procesie optymalizacji zbiór ograniczeń G(x) zawiera następujące 

elementy: 

− ograniczenia lądowe (kontynenty, wyspy, itp.) napotykane na trasie, 

− predefiniowany, minimalny akceptowalny poziom cząstkowej wartości 

współczynnika bezpieczeństwa ij bezp na danej trasie, 

− predefiniowany, maksymalny akceptowalny poziom koncentracji lodu na danej 

trasie, 
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− ograniczenia związane z pływającymi górami lodowymi, napotykanymi na 

danej trasie (ograniczenie o charakterze dynamicznym z uwagi na ruch gór 

lodowych w czasie). 

 

Obecność cząstkowego współczynnika bezpieczeństwa ij bezp wśród ograniczeń 

gwarantuje, że trasy niebezpieczne tzw. posiadające co najmniej jeden nieakceptowalnie 

niebezpieczny odcinek trasy będą odrzucane. Niski poziom współczynnika ij bezp na danym 

odcinku trasy wskazuje, że trasa przebiega przez obszar silnych wiatrów, sztormu, huraganu lub 

cyklonu. Wartość tego współczynnika jest tym mniejsza im silniejsze wiatry panują w badanym 

rejonie.  

Z kolei pojawienie się współczynnika iryzyko wśród kryteriów optymalizacyjnych (4.1.2) 

powoduje, że spośród nieodrzuconych tras poszukiwane będą te, które minimalizują ryzyko 

długotrwałego przebywania statku w niesprzyjających warunkach pogodowych. 

We wcześniejszych pracach (Szłapczyńska i inni, 2007 A; Szłapczyńska i inni, 2007 B) 

postulowane było wprowadzenie dodatkowego kryterium opisującego bezpieczeństwo podróży, 

a mianowicie tzw. współczynnika natężenia ruchu morskiego. Na podstawie zebranych 

informacji ustalono, co następuje: 

1. Statystyczne dane na temat natężenia ruchu statków można uzyskać jedynie z 

lokalnych stacji AIS. Niestety oferowany zasięg tych danych obejmuje tylko strefę 

przybrzeżną. 

2. Aktualnie nie jest możliwe zebranie wiarygodnych danych statystycznych dla 

obszarów oceanicznych. Sytuacja może się zmienić za około 2-3 lata, ponieważ 

część armatorów planuje wprowadzenie satelitarnego monitoringu swoich 

jednostek. 

 

W związku z bieżącym brakiem dostępu do danych, służących do wyznaczenia wartości 

współczynnika natężenia ruchu morskiego, w niniejszej pracy nie wprowadzono tego 

współczynnika, jako dodatkowego kryterium optymalizacji. 

4.2 Modelowanie procesu wyznaczania trasy statku z napędem hybrydowym 

Istotnym elementem rozwiązania założonego zadania optymalizacyjnego jest 

modelowanie procesu wyznaczania trasy statku. Wybór modelu statku przyjętego do badań w 

znacznym stopniu determinuje zakres zadania optymalizacji. W przypadku statku z napędem 

hybrydowym oczekiwać można znaczących zysków optymalizacyjnych, w szczególności w 

zakresie całkowitego zużycia paliwa qpaliwo na danej trasie. Wiąże się to z możliwością 

odciążania silnika głównego statku przez pędniki wiatrowe (żagle), wykorzystywane dla 

sprzyjających warunków wiatrowych.  
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Inny element modelowania procesu wyznaczania tras stanowią źródła danych 

pogodowych oraz prognoz pogody. Dane te brane są pod uwagę podczas wyznaczania wartości 

funkcji celu oraz ograniczeń dla rozważanych, potencjalnych tras statku. Dlatego też niezwykle 

ważne jest zapewnienie należytej wiarygodności statystycznej przyjętych źródeł danych oraz 

modeli meteorologicznych. Dodatkowym aspektem jest tu dostępność samych danych, ich 

format oraz ewentualne koszty dostępu. 

W kolejnym punkcie tego rozdziału szczegółowo omówione zostały zagadnienia 

związane z przyjętym modelem badawczym statku. Następnie opisano źródła danych 

meteorologicznych, uwzględnianych w opisywanym procesie optymalizacyjnym. 

4.2.1 Model badawczy statku 

Przyjęty model badawczy statku, przedstawiony pierwotnie w pracy (Oleksiewicz, 

2008), bazuje na kształcie kadłuba masowca B-470. Jego podstawowe parametry przedstawiono 

w tabeli 4-1. Model ten wyposażony jest w pędnik wiatrowy stanowiący palisadę sześciu 

rejowych żagli tekstylnych (rysunek 4.2). Konstrukcja żagli wzorowana jest na rozwiązaniu 

znanym ze statku „Oceania”. 

 

Tabela 4-1 Podstawowe parametry modelu badawczego statku (Oleksiewicz, 2008) 

Nazwa parametru Wartość 

Długość 172 m 

Szerokość 22,8 m 

Zanurzenie 9,5 m 

Wysokość boczna 14,3 m 

Prędkość eksploatacyjna 15 w 

Wyporność konstrukcyjna 30 288 t 

Model silnika SULZER RTA48T 

Nominalna moc silnika 7 900 kW 

Nominalne obroty silnika 119 obr./min 

Typ śruby napędowej B-Wageningen, quasi-nastawna 

Średnica śruby 5,795 m 

Powierzchnia pojedynczego żagla 525 m2 

Liczba żagli 6 

Powierzchnia łączna żagli 3150 m2 
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Rysunek 4.2 Plan ożaglowania modelu badawczego statku (Oleksiewicz, 2008) 

 

4.2.1.1 Model ruchu statku 

W niniejszej pracy założono, że rozpatrywany model statku porusza się ruchem 

jednostajnym prostoliniowym na odcinkach loksodromicznych (ze stałym kursem) pomiędzy 

parami sąsiadujących punktów zwrotu. Wartości prędkości statku na tych odcinkach wynikają 

m.in. z nastawy telegrafu dla ustawień listwy paliwowej. Zbiór dostępnych nastaw telegrafu 

stanowią tu komendy: 

− „cała naprzód”, 

− „pół naprzód”, 

− „wolno naprzód”, 

− „silnik wyłączony”. 

4.2.1.2 Prognozowanie prędkości 

Prognozowanie prędkości statku przeprowadzane jest oddzielnie dla modelu 

badawczego przy następujących założeniach:  

− praca silnika i jednocześnie wyłączony pędnik wiatrowy (żagle zrzucone); 

prędkość oznaczana jest jako vm, 

− praca zarówno silnika jak i pędnika wiatrowego (żagle postawione); prędkość 

oznaczana jest jako vms.  

 

W obu przypadkach ostateczna prognoza prędkości (vm_s i vms_s) stanowi iloczyn wartości 

prędkości na wodzie spokojnej w tzw. stanie „trial” (vm_t i vms_t) oraz współczynnika redukcji 

prędkości statku związanego ze stratami prędkości ze względu na opór fal (red_v). Wartość 
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współczynnika red_v jest uzależniona od siły i kierunku wiatru (Dudziak, 1988). Rodzinę 

charakterystyk współczynnika red_v prezentuje rysunek 4.3. 

Przy założeniu, że silnik stanowi jedyny napęd statku, jego prędkość na wodzie 

spokojnej (w stanie „trial”) nie zależy od warunków wiatrowych i przyjęta została jako wartość 

stała (4.2.1). Ostateczna prognoza prędkości w tym przypadku to iloczyn stałej wartości vm_t 

oraz wartości współczynnika strat prędkości na fali red_v (4.2.2). 

[w]93515=  ,vm_t  (4.2.1) 

),(___ γvtrvredvv tmsm ⋅=  (4.2.2) 

gdzie 

vtr  – prędkość wiatru [w], 

γ  – kąt kursowy wiatru rzeczywistego [stopnie].   

 

W wypadku, gdy mamy do czynienia z napędem hybrydowym prędkość statku w stanie 

„trial” zależna jest od prędkości i siły wiatru. W celu określenia prędkości vms_t wykorzystano 

funkcję FUN_VPP (Oleksiewicz, 2008), której przykładową charakterystykę prędkościową 

prezentuje rysunek 4.4. Zależności (4.2.3) i (4.2.4) przedstawiają sposób określania wartości 

prędkości statku z napędem hybrydowym w stanie „trial” (vms_t) oraz ostatecznej prognozy 

prędkości (vms_s). 

),(_=_ γvtrVPPFUNv tms  (4.2.3) 

),(___ γvtrvredvv tmssms ⋅=  (4.2.4) 

 

Rysunek 4.3 Rodzina charakterystyk współczynnika redukcji prędkości red_v (Oleksiewicz, 2008) 
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Rysunek 4.4 Wynik działania funkcji FUN_VPP, służącej do określenia wartości prędkości modelu 
badawczego w stanie „trial” (Oleksiewicz, 2008) 

 

W niniejszej pracy przyjęto, że podstawowa charakterystyka prędkościowa modelu 

badawczego odwzorowuje przede wszystkim wpływ wiatru na statek. Straty prędkości na fali, 

wyznaczane są następnie na podstawie wartości współczynnika red_v, za pomocą którego 

modyfikowana jest ostateczna wartość prędkości statku zgodnie z (4.2.2). 

W celu precyzyjnego badania zmienności charakterystyki prędkościowej modelu 

badawczego zaimplementowano program w środowisku Delphi (Szłapczyńska, 2008 C). 

Program ten prezentuje graficznie charakterystykę prędkościową modelu dla zadanych 

parametrów takich jak: 

− typ napędu: żagle zrzucone (napęd mechaniczny) lub żagle postawione (napęd 

hybrydowy), 

− prędkość wiatru (maksymalnie do 30 w, co odpowiada 7° B), 

− nastawa telegrafu dla ustawień listwy paliwowej („cała naprzód”, „pół 

naprzód”, „wolno naprzód”, „silnik wyłączony”).  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych dla charakterystyk 

prędkościowych przyjętego modelu statku, w pracy (Szłapczyńska, 2008 C) stwierdzono, że 

maksymalny zysk na prędkości statku dla napędu hybrydowego względem napędu 

mechanicznego wynosi 16%. Zysk ten możliwy jest do uzyskania przy założeniu szczególnie 



67 

korzystnych warunków wiatrowych (prędkość wiatru 30w, kąt kursowy wiatru z przedziału 

[140°; 160°] lub [200°; 220°]) oraz nastawy telegrafu „cała naprzód”. Jednocześnie 

zaobserwowano znaczne straty prędkości (nawet ponad 50%) dla modelu z napędem 

hybrydowym względem napędu mechanicznego w przypadku napotkania niekorzystnych 

warunków wiatrowych (kąt kursowy wiatru z przedziału [0°; 30°] lub [330°; 360°]). W związku 

z powyższym zaproponowane zostało wprowadzenie tzw. charakterystyki prędkościowej 

łącznej (Szłapczyńska, 2008 C). Zastosowanie proponowanej charakterystyki zakłada pełną 

automatyzację procesu stawiania i zrzucania żagli (automatyczne przełączanie pomiędzy 

napędami: mechanicznym oraz hybrydowym), dzięki czemu możliwe jest osiąganie 

maksymalnej prędkości statku, niezależnie od bieżących warunków pogodowych. Przykład 

charakterystyki prędkościowej łącznej dla modelu badawczego (prędkość wiatru 30w, nastawa 

telegrafu „cała naprzód”) przedstawiono na rysunku 4.5. 

 

 

Rysunek 4.5 Charakterystyka prędkościowa łączna modelu badawczego (prędkość wiatru 30 w, 
nastawa telegrafu „cała naprzód”) (opracowanie własne) 

 

Proponowana łączna charakterystyka prędkościowa statku stanowi podstawę dalszych 

obliczeń, związanych z prognozowaniem prędkości modelu badawczego statku. Łączny czas 

przejścia statku na danej trasie tr obliczany jest na podstawie: 

∑
−

=
1  j charj

j

r
v

d
t  (4.2.5) 

gdzie: 

tr    – łączny czas przejścia na danej trasie dla danego modelu statku [h], 

dj   – odległość pomiedzy j-tym oraz (j+1)-szym punktami zwrotu [Mm], 
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vj char  – prędkość modelu statku [w] pomiędzy j-tym oraz (j+1)-szym 

punktem zwrotu, wynikająca z przyjętej łącznej charakterystyki 

prędkościowej modelu. 

4.2.1.3 Prognozowanie zużycia paliwa 

Prognozowane, godzinowe zużycie paliwa (Szłapczyńska i inni, 2007 B) dla przyjętego 

modelu badawczego wyznaczane jest na podstawie zależności: 

BSFCPFCPH ⋅=  (4.2.6) 

gdzie: 

FCPH   – godzinowe zużycie paliwa (fuel consumption per hour ) [g/h], 

P     – moc silnika [kW], 

BSFC   – współczynnik jednostkowego zużycia paliwa (break specific fuel  

      consumption) [g/kWh]. 

 

Współczynnik BSFC jest parametrem stałym, o wartości ustalanej na podstawie danych 

katalogowych silnika statku. Dla przyjętego modelu badawczego statku i silnika głównego 

Sulzer RTA 48T przyjęto wartość tego współczynnika (Szłapczyńska i inni, 2007 B): 

g/kWh BSFC 171=  (4.2.7) 

 Moc silnika P obliczana jest na podstawie wykresu pola pracy silnika (rysunek 4.6) oraz 

zależności: 

nomppP ⋅=  (4.2.8) 

gdzie: 

p     – moc względna silnika [bezwymiarowe], 

pnom   – nominalna moc silnika [kW], wynosząca dla modelu badawczego  

   7900 kW. 

 

Rysunek 4.6 Wykres pola pracy silnika modelu badawczego (Oleksiewicz, 2008) 
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Obszar pola pracy, określony na rysunku 4.6 przez figurę A-B-D-N-E, stanowi zbiór 

punktów pracy dostępnych dla rozważanego silnika. Dla przyjętego modelu badawczego, 

wyposażonego w nastawną śrubę okrętową, zakładana jest praca ze stałą, względną liczbą 

obrotów silnika n wynoszącą: 

96,0=n  (4.2.9) 

Wartości prędkości badanego modelu statku należą do zbioru dyskretnego, związanego z 

nastawą telegrafu dla ustawień listwy paliwowej. Stąd też poszukiwane są, odpowiadające tym 

nastawom, punkty pracy (oznaczone na rysunku 4.5 jako: 1 – „cała naprzód”, 2 – „pół naprzód”, 

3 – „wolno naprzód”), leżące na prostej określającej zakładane obroty względne silnika n=0,96. 

Dla każdego z tych punktów odczytać można odpowiadającą im wartość mocy względnej 

silnika p, co z kolei pozwala na obliczenie poszukiwanej wartości mocy silnika P zgodnie z 

(4.2.7).  

W przypadku ustawienia listwy paliwowej w pozycji „silnik wyłączony” zakłada się 

zerowy pobór mocy, a stąd brak zużycia paliwa. Podczas przejścia z tej nastawy do innego 

punktu pracy (punkty 1, 2 lub 4), zakładane jest dodatkowe, stałe zużycie paliwa, związane z 

koniecznością ponownego rozruchu silnika.  

 Całkowite zużycie paliwa na danej trasie jest sumą łącznego zużycia paliwa oraz 

zużycia wynikającego z dodatkowych rozruchów silnika na trasie.  

2

1-
1-1-

1000

 ∑ FCPSmFCPHt

q
j

jj

paliwo

⋅+⋅

=  
(4.2.10) 

gdzie: 

qpaliwo   – całkowite zużycie paliwa [t] na trasie, 

tj-1   – czas przejścia statku [h], pomiędzy (j-1)-szym i j-tym punktem  

zwrotu, 

FCPHj-1   – godzinowe zużycie paliwa [g/h],pomiędzy (j-1)-szym i j-tym  

punktem zwrotu, 

m   – liczba rozruchów silnika [bezwymiarowe], 

FCPS   – współczynnik jednostkowego zużycia paliwa podczas rozruchu 

 silnika [g] (fuel consumption per start). 

4.2.2 Modelowanie warunków meteorologicznych 

W badanym problemie doboru oceanicznej trasy przejścia statku warunki 

meteorologiczne mają znaczący wpływ na kryteria optymalizacyjne takie jak łączny czas 

przejścia, całkowite zużycie paliwa czy też stopień bezpieczeństwa żeglugi na danej trasie. 
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Dodatkowo, wybrane warunki pogodowe stanowią odrębne ograniczenia w procesie 

optymalizacji. Zbiór modelowanych warunków meteorologicznych dla przyjętego zadania 

optymalizacji (rozdział 4.1) oraz modelu badawczego statku (rozdział 4.2.1) przedstawiony 

został w tabeli 4-2. 

Z uwagi na trudności w dostępie do prognoz dotyczących pokrywy lodowej oraz ruchu 

gór lodowych w przyjętym modelu zastosowano dane archiwalne dla badanego okresu czasu. 

W kolejnych punktach przedstawiono opisy źródeł danych oraz modeli 

meteorologicznych, wykorzystywanych przez przedstawiony wcześniej zbiór modelowanych 

warunków pogodowych. 

Tabela 4-2 Zbiór modelowanych warunków meteorologicznych 

Nazwa  Sposób modelowania Źródło danych Typ danych 

Warunki wiatrowe  
(a w tym m.in. 

huragany, cyklony 
oraz tajfuny) 

Prędkość oraz kierunek wiatru Model WaveWatch III Prognoza 

Prądy morskie 

Wpływ prądów morskich modelowany jest 
pośrednio. Uwzględniony jest on w ramach 

prognozowanej prędkości oraz kierunku 
wiatru 

Model WaveWatch III Prognoza 

Pokrywa lodowa Zwartość lodu  
Dane dotyczące zwartości 

lodu (MMAB) 
Dane archiwalne 

Ruchy gór lodowych 
Kolejne pozycje (współrzędne) gór 

lodowych 

Dane dotyczące ruchu gór 
lodowych Patrolu 

Lodowego 
Dane archiwalne 

4.2.2.1 Model WaveWatch III 

WaveWatch III (WAMDIG, 1988; Tolman i inni, 1998) jest modelem 

meteorologicznym opracowanym przez amerykańskie instytucje National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) oraz National Centers for Environmental Prediction 

(NCEP). Zbiór prognozowanych wartości w modelu WaveWatch III zawiera następujące 

elementy: 

− wysokość fali znacznej (significant wave height), 

− wysokość fali wiatrowej (wind sea wave height), 

− wysokość głównej fali rozkołysu (primary swell wave height), 

− wysokość dodatkowej fali rozkołysu (secondary swell wave height), 

− wysokość fali maksymalnej (peak wave height), 

− kierunek fali maksymalnej (peak wave direction), 

− kierunek fali średniej (mean wave direction), 

− okres fali maksymalnej (peak wave period), 
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− okres fali wiatrowej (wind sea period), 

− okres głównej fali rozkołysu (primary swell period), 

− okres dodatkowej fali rozkołysu (secondary swell period), 

− okres fali średniej (mean wave period), 

− prędkość wiatru (wind speed), 

− kierunek wiatru (wind direction). 

 

Prognozy prędkości i kierunku wiatru generowane są dla poziomu morza. Oznacza to, że 

podczas generacji pod uwagę brane są zarówno wpływy falowania jak także prądów morskich. 

Zestawy prognozowanych danych dostępne są dla następujących akwenów: 

− Oceanu Atlantyckiego, 

− Oceanu Spokojnego, 

− Oceanu Indyjskiego, 

− wybranych, mniejszych akwenów morskich (np. Zatoka Meksykańska), 

− obszarów Wielkich Jezior (USA i Kanada).  

 

Prognozy wybranych elementów modelu udostępniane są w formatach: 

− graficznym, w postaci map (rysunek 4.7) oraz wykresów spektralnych (rysunek 

4.8), 

− w formie biuletynów tekstowych (pliki ASCII), 

− binarnym, w postaci plików cyfrowych GRIB (GRidded Binary). Format 

plików GRIB opisano szerzej w załączniku C. 

 

 

Rysunek 4.7 Mapa prognozy prędkości oraz 
kierunku wiatru dla Oceanu Atlantyckiego 

(WWW WaveWatchIII) 

 

Rysunek 4.8 Wykresy spektralne prognozy 
prędkości i kierunku wiatru 

(WWW WaveWatchIII) 
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Parametry dostępności danych modelu przedstawiono w Tabeli 4-3. W modelu 

WaveWatch III wszystkie prognozowane dane dostępne są bezpłatnie za pośrednictwem 

serwisu WWW (WWW WaveWatchIII). 

Tabela 4-3 Parametry dostępności danych w modelu WaveWatch III 

Parametr Wartość 

Rozmiar siatki danych 1,25° x 1,00° 

Zakres długości geograficznych prognozowanych danych [180°W; 180°E]  

Zakres szerokości geograficznych prognozowanych danych [77°S; 77°N]  

Czas wyprzedzenia prognozy  + 180 h 

Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi prognozami (w jednym pakiecie danych, np. pliku GRIB) 3 h 

Liczba dobowych aktualizacji prognoz 4 

 

4.2.2.2 Dane dotyczące zwartości lodu 

Zwartość lodu (ice concentration) określa stopień pokrycia lodem powierzchni morza, 

wyrażony w dziesiętnych częściach całości. Zwartość lodu mniejsza niż 1/10 oznacza obszar 

wolny od lodu, a zwartość o maksymalnej wartości 10/10 – lód zespolony (Jurdziński, 2000; 

Wiśniewski i inni, 2000). 

Dane o zasięgu globalnym dotyczące zwartości lodu na dany dzień na morzach 

i oceanach świata oferowane są przez National Centers for Environmental Prediction (NCEP), 

oddział Marine Modeling and Analysis Branch (MMAB). Zwartość lodu mierzona jest za 

pomocą sensorów mikrofalowych Special Sensor Microwave Imager (SSMI), działających w 

ramach amerykańskiego programu Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 

(Grumbine, 1996).  

Informacje o zwartości lodu udostępniane są bezpłatnie za pośrednictwem serwisu 

WWW (WWW MMAB) w postaci binarnych plików GRIB (załącznik C). Tabela 4-4 

prezentuje parametry dostępności danych o zwartości lodu, a rysunek 4.9 – przykładowe dane. 

Tabela 4-4 Parametry dostępności danych dotyczących zwartości lodu (WWW MMAB) 

Parametr Wartość 

Rozmiar siatki danych 0,5° x 0,5° 

Zakres długości geograficznych dla danych [180°W; 180°E]  

Zakres szerokości geograficznych dla danych [90°S; 90°N]  

Liczba dobowych aktualizacji danych 1 

 

 



73 

 

Rysunek 4.9 Przykładowe dane dotyczące zwartości lodu (WWW MMAB) 

 

4.2.2.3 Dane dotyczące gór lodowych 

Archiwalne informacje o ruchach gór lodowych udostępniane są przez 

Międzynarodowy Patrol Lodowy (International Ice Patrol) m.in. za pośrednictwem serwisu 

WWW (WWW Patrol Lodowy). Serwis ten oferuje dostęp do bazy obserwacji gór lodowych 

(Iceberg Sightings Database), zawierającej pozycje gór lodowych dla północnego obszaru 

Oceanu Atlantyckiego, obserwowane w latach od 1960 do 2007. Dla obserwacji sprzed 2006 r. 

obszar raportowania określony był przez zakres szerokości geograficznych od 40oN do 52oN 

oraz zakres długości geograficznych od 39oW do 57oW. Natomiast dla najnowszych obserwacji 

(od 2006 r.) obszar ten zdefiniowany jest przez zakres szerokości geograficznych od 40oN do 

65oN oraz zakres długości geograficznych od 39oW do 57oW. Pozycje gór lodowych 

udostępniane są bezpłatnie za pośrednictwem tekstowych plików ASCII, o formacie 

przedstawionym w tabeli 4-5. Przykładowe dane pozycji gór lodowych w przyjętym formacie 

tekstowym prezentuje rysunek 4.10. 

Rozpatrując zagrożenie wynikające z ruchu góry lodowej wobec przepływających 

jednostek pływających, możliwe jest modelowanie ruchu tych gór jako tzw. obiektów obcych. 

Jest to podejście analogicznie do stosowanego w nawigacyjnych rozwiązaniach antykolizyjnych 

(Lisowski, 1979; Lenart, 1986). Dzięki wykorzystaniu miar, klasycznych dla systemów 

antykolizyjnych, tj. odległości największego zbliżenia (DCPA) oraz czasu pozostającego do 

największego zbliżenia (TCPA), możliwe jest określenie, czy dany obiekt obcy zbliży się do 

rozpatrywanego statku na odległość mniejszą niż dopuszczalna (promień domeny). W ten 

sposób można badać czy dana góra lodowa stanowi zagrożenie dla statku na danej trasie. 
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Rysunek 4.10 Przykładowe dane zawierające obserwowane pozycje gór lodowych  
(WWW Patrol Lodowy) 

 

Tabela 4-5 Format pliku ASCII zawierającego pozycje gór lodowych (WWW Patrol Lodowy) 

Nr kolumny Opis 

1 
Identyfikator góry lodowej, wiersze o tej samej wartości tego identyfikatora oznaczają kolejno 
obserwowane pozycje tej samej góry lodowej 

2 Dzień roku (kolejny numer) dla daty obserwacji 

3 Data obserwacji (mm/dd/yyyy) 

4 Czas obserwacji (hhmm) 

5 Obserwowana pozycja góry lodowej – szerokość geograficzna 

6 Obserwowana pozycja góry lodowej – długość geograficzna 

7 Raportowany rozmiar góry lodowej (np. GEN-ogólny; LG – duża; MED – średnia; SM - mała) 

8 
Raportowany kształt góry lodowej (np. DD- wynurzona (dry dock); PIN –  z iglicami 
(pinnacled); BLK – blokowa (blocky) 

9 
Sposób obserwacji (R/V – radarowo oraz wzrokowo; SAT – satelitarnie; RAD – jedynie 
radarowo) 

10 Źródło obserwacji – kodowe oznaczenia predefiniowanych źródeł obserwacji 

11 Ostatnio analizowana pozycja góry lodowej – szerokość geograficzna 

12 Ostatnio analizowana pozycja góry lodowej – długość geograficzna 
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4.3 Wielokryterialny ewolucyjny algorytm nawigacji meteorologicznej 

(WEANM)  

W celu rozwiązania zakładanego problemu optymalizacyjnego (rozdział 4.1) 

proponowany jest wielokryterialny ewolucyjny algorytm nawigacji meteorologicznej 

(WEANM). Zakłada on wykorzystanie dwóch ogólnych wielokryterialnych metod 

optymalizacji. Są to: 

− wielokryterialny algorytm ewolucyjny (MOEA), 

− wielokryterialna metoda rankingowa (MCDM). 

 

Dla algorytmu WEANM wybrano następujące metody, realizujące funkcje wymienionych 

wcześniej metod ogólnych: 

− algorytm SPEA (rozdział 2.2.3.4), jako realizację wielokryterialnego algorytmu 

ewolucyjnego, 

− metodę Fuzzy TOPSIS (rozdział 2.3.2.2), jako realizację wielokryterialnej 

metody rankingowej. 

 

Główną motywacją wyboru algorytmu SPEA była opinia, prezentowana m.in. w 

pracach (Zitzler i inni, 1999; Van Veldhuizen i inni, 2000), o dominującej pozycji tego 

algorytmu wśród innych rozwiązań MOEA. Dodatkowo, SPEA jako jedyny algorytm tej klasy 

aktywnie wykorzystuje mechanizm populacji dodatkowej, co znacząco wpływa na jakość 

uzyskiwanych wyników. Z kolei metoda Fuzzy TOPSIS została wybrana głównie z uwagi na 

możliwość modelowania kryteriów oraz wag za pomocą zbiorów rozmytych. Nie bez znaczenia 

było również wcześniejsze doświadczenie autorki w zastosowaniach tej metody do 

rekomendacji tras statków na wodach ograniczonych (Szłapczyńska, 2005 A; Szłapczyńska, 

2005 C; Szłapczyńska 2005 D; Szłapczyńska 2006). 

W proponowanym rozwiązaniu założono, że zadanie optymalizacji trasy przejścia 

statku (rozdział 4.1) jest procesem planowania statycznego, przy wykorzystaniu 

długoterminowych prognoz pogody. Zaplanowano również możliwość przyszłego rozszerzenia 

tego rozwiązania o dynamiczną aktualizację trasy na podstawie prognoz krótkoterminowych.  

Algorytm WEANM został zaprojektowany dla modelu statku z napędem hybrydowym 

(rozdział 4.2), jednakże możliwe jest wykorzystanie go również dla dowolnego modelu statku. 

Zmiany wymagane w tym przypadku ograniczałyby się do opracowania nowego modelu 

charakterystyki prędkościowej oraz wyłączenia elementów mechanizmu optymalizacji, 

odpowiedzialnych za sterowanie napędem hybrydowym. Z punktu widzenia architektury 

rozwiązania (załącznik D) opisywane zmiany nie stanowią istotnego problemu technicznego.    
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W kolejnych punktach przedstawiono poszczególne elementy wchodzące w skład 

algorytmu WEANM. Ostatnie punkty rozdziału poświęcono dyskusji niepewności informacji w 

algorytmie oraz metodzie minimalizacji niepewności prognoz pogody poprzez uwzględnianie 

wielu źródeł danych w algorytmie WEANM. Dla algorytmów opisanych w tym rozdziale 

podano czasową złożoność obliczeniową najgorszego przypadku (worst case complexity) 

zgodnie z notacją przedstawioną m.in. w pracach (Kubale, 1994; Papadimitriou, 2007). 

4.3.1 Dane wejściowe algorytmu WEANM 

Zbiór danych wejściowych algorytmu WEANM stanowią następujące elementy: 

− współrzędne punktów (portów): wyjściowego A oraz docelowego B, 

− data i godzina rozpoczęcia podróży,  

− prognozy prędkości i kierunku wiatru (elementy modelu WaveWatch III), 

− dane dotyczące zwartości lodu, 

− dane dotyczące ruchu gór lodowych, 

− zarysy lądów (bitowa mapa lądów). 

 

Dane należące do dwóch pierwszych elementów zbioru kompletowane są za pośrednictwem 

graficznego interfejsu użytkownika (graphical user interface - GUI) algorytmu. Pozostałe dane 

dostarczane są za pośrednictwem plików, i tak: 

− prognozy pogody oraz dane dotyczące zwartości lodu – za pośrednictwem 

plików GRIB (załącznik C), 

− dane dotyczące ruchu gór lodowych – za pośrednictwem pliku tekstowego 

ASCII (rozdział 4.2.2.3), 

− bitowa mapa lądów – za pośrednictwem binarnego pliku, zawierającego 

wartości: „0” – ląd lub „1” – woda, dla komórek o rozmiarze 0,05° x 0,05°.     

4.3.2 Struktura chromosomu 

W algorytmie WEANM osobnik reprezentuje pojedynczą trasę przejścia statku. Każdy 

z osobników zawiera więc uporządkowaną listę punktów zwrotu, należących do danej trasy. 

Pierwszy z tych punktów jest tożsamy z punktem wyjściowym A, a ostatni – z punktem 

docelowym B. Dla każdego punktu zwrotu zdefiniowany jest następujący zbiór parametrów: 

− współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzna) punktu zwrotu, 

− moc względna silnika* (oznaczana jako cms), należąca do zakresu liczb 

rzeczywistych [0;1], 

− typ napędu* (dostępne wartości to: „tylko silnik (napęd klasyczny)” oraz „silnik 

i żagle (napęd hybrydowy)”), 
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− data i godzina osiągnięcia punktu zwrotu, 

− prędkość statku*, 

− współczynnik niepewności danych, określany na podstawie siatki danych 

pogodowych (prognoz), zdefiniowany jako: 

wi tiidu ⋅= )1-,(  (4.3.1) 

gdzie: 

ui  – współczynnik niepewności danych i–tego punktu zwrotu na 

danej trasie, 

d(i, i-1) – odległość geograficzna pomiędzy (i-1)-szym oraz i-tym  

punktem zwrotu na danej trasie, 

tw – okres ważności prognozy pogody. 

Symbol * oznacza wartości aktualne na odcinku od poprzedniego do bieżącego punktu zwrotu.  

 

Jedynie pierwsze dwa spośród wymienionych wcześniej elementów struktury 

chromosomu (współrzędne punktu oraz moc względna silnika) są bezpośrednio modyfikowane 

przez algorytm ewolucyjny. Określane są one mianem podstawowych elementów chromosomu. 

Typ napędu statku nie podlega ewolucji i jest ustawiany automatycznie w taki sposób, aby 

maksymalizować prędkość statku zgodnie z charakterystyka łączną (rozdział 4.2.1.2) dla 

aktualnych warunków pogodowych. Pozostałe elementy chromosomu (elementy dodatkowe) 

obliczane są jako funkcje elementów podstawowych oraz danych wejściowych. Wartości 

elementów dodatkowych przechowywane są wewnątrz struktury chromosomu w celu 

przyspieszenia wykonywanych obliczeń. 

4.3.3 Populacja początkowa 

Populacja początkowa tras budowana jest na podstawie tzw. zbioru tras podstawowych 

(Szłapczyńska i inni, 2007 B), w skład którego wchodzą: 

− trasa ortodromiczna (załącznik A), 

− trasa loksodromiczna (załącznik A), 

− trasa wyznaczona przez metodę izochron (rozdział 3.1.1). 

 

Zbiór tras populacji początkowej stanowią więc: 

− trasy powstałe w wyniku losowych modyfikacji tras ze zbioru tras 

podstawowych, 

− niezmienione trasy podstawowe. 
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Ze względu na trudności w zapewnieniu omijania lądów zarówno przez zmodyfikowaną 

metodę izochron (rozdział 3.1.1.1) jak również metodę z podziałem obszaru (rozdział 3.1.1.2), 

konieczne były dodatkowe modyfikacje jednej z tych metod. Z uwagi na większą elastyczność 

oraz lepszą możliwość przeszukiwania obszarów wód ograniczonych (np. cieśnin), do 

modyfikacji wybrano zmodyfikowaną metodę izochron z podziałem obszaru. Proponowane 

modyfikacje (Szłapczyńska i inni, 2007 C) zakładają, co następuje: 

(1) Punkt wyjściowy A ani punkt docelowy B nie mogą znajdować się na lądzie. 

(2) W czasie tworzenia nowego punktu izochrony należy sprawdzić, czy odcinek 

łączący ten oraz poprzedni punkt izochrony nie przecina lądu. 

(3) Jeśli założenie (2) nie jest spełnione, należy wyznaczyć nowy punkt izochrony. 

Nowy punkt nie może naruszać charakterystyki prędkościowej statku ani też 

powodować przecinania lądu jak w (2). 

(4) W czasie wyboru punktu z ostatniej izochrony, łączącego się bezpośrednio z 

punktem docelowym B, należy dodatkowo sprawdzić, czy odcinek łączący te 

punkty nie przecina lądu. Możliwość przecinania lądu na tym odcinku jest bowiem 

cechą charakterystyczną metody izochron. 

 

W celu realizacji założeń (2) i (4) zaimplementowano algorytm sprawdzający 

przecinanie lądów. W przypadku założenia (3) wykorzystywany jest algorytm poszukujący 

nowego punktu izochrony. Oba te algorytmy opisano w kolejnych punktach.  

4.3.3.1 Algorytm sprawdzający przecinanie lądów 

Głównym zadaniem tego algorytmu (rysunek 4.11) jest sprawdzenie, czy odcinek, 

łączący punkty C i D przecina ląd. Podstawą sprawdzenia przecinania lądów jest istnienie mapy 

bitowej lądów. Mapa ta jest przeszukiwana komórka po komórce wyłącznie na odcinku 

łączącym dane punkty. Dzięki zastosowaniu mapy bitowej (o dostępie do danych O(1)) 

złożoność obliczeniowa tego algorytmu wynosi O( k ), gdzie k oznacza łączną liczbę komórek 

mapy bitowej. 

Istotnym warunkiem osiągnięcia precyzji wyników przez ten algorytm jest ustalenie 

właściwego rozmiaru komórki mapy bitowej lądów. Sugerowane jest (Szłapczyńska i inni, 

2007 C), aby rozmiar ten był mniejszy od najmniejszego obserwowanego obszaru lądowego 

(np. wyspy).  
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Rysunek 4.11 Algorytm sprawdzający, czy odcinek łączący punkty C i D przecina ląd  
(opracowanie własne) 

 

4.3.3.2 Algorytm poszukujący nowego punktu izochrony 

Załóżmy, że dane są punkty C i D takie, że odcinek łączący te punkty przecina ląd. 

Poszukiwany jest punkt E ∈ CD, taki, że spełnione są warunki: 

− odcinek CE nie przecina lądu, 

− prędkość statku na odcinku CE (wynikająca z ilorazu długości odcinka CE oraz 

kroku czasowego ∆t pomiędzy kolejnymi izochronami) nie narusza 

charakterystyki prędkościowej statku. Oznacza to, że prędkość ta nie jest 

większa, niż prędkość osiągalna dla statku dla bieżących warunków 

pogodowych.   
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W algorytmie prezentowanym na rysunku 4.12, obliczane są współrzędne kolejnych 

punktów Ei, równooddalonych od siebie o odleglosc_krok, leżących na odcinku CD. Punkty Ei 

przeglądane są w pętli, w kolejności od najbliższego punktowi C, do najbliższego punktowi D. 

Dla każdego z tych punktów sprawdzane jest, czy odcinek CEi przecina ląd (za pomocą 

algorytmu opisanego w poprzednim punkcie). Punkt Ei, który powoduje przecinanie lądów, 

przerywa pętlę. Wynik działania stanowią współrzędne poprzedzającego go punktu Ei-1. 

Złożoność obliczeniowa dla tego algorytmu wynosi O(k), gdzie k oznacza łączną liczbę 

komórek mapy bitowej. 

 

 

Rysunek 4.12 Algorytm poszukujący nowego punktu izochrony (opracowanie własne) 

 

4.3.4 Modyfikacje metody SPEA w celu uwzględniania ograniczeń 

Ze względu na fakt, że badany problem optymalizacyjny zawiera ograniczenia, 

konieczna była modyfikacja bazowej metody SPEA. W tym celu dokonano następujących 

zmian: 
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(1) Zastąpiono klasyczną dominację Pareto poprzez dominację z ograniczeniami 

zaproponowaną w pracy (Deb, 2000). Definicje obu typów dominacji 

przedstawiono w rozdziale 2.2.3. 

(2) Zaimplementowano następujące algorytmy naprawy: 

− algorytm naprawy tras naruszających ograniczenia, 

− algorytm naprawy tras zawierających pętle. 

 

Szczegółowy opis ww. algorytmów przedstawiono w kolejnych punktach. 

4.3.4.1 Algorytm naprawy tras naruszających ograniczenia 

W sytuacji, gdy dana trasa narusza którekolwiek z przyjętych ograniczeń uruchamiany 

jest algorytm naprawy, przedstawiony na rysunku 4.13. W pierwszej kolejności algorytm ten 

identyfikuje i zapisuje grupy kolejnych punktów zwrotu, tzw. klastry, które powodują 

naruszenie dowolnego z ograniczeń. Następnie, dla każdego klastra stara się zmodyfikować 

jego punkty zwrotu tak, aby zlikwidować naruszenia ograniczeń. Działanie algorytmu kończy 

się sukcesem, gdy uda się usunąć naruszenia ograniczeń dla wszystkich znalezionych klastrów. 

Modyfikacja trasy na poziomie klastra odbywa się etapowo, jeśli dany etap nie 

zapewnia likwidacji naruszenia ograniczeń, następuje przejście do kolejnego etapu. W 

kolejnych etapach realizowane są następujące operacje: 

Etap 1. Współrzędne wszystkich punktów zwrotu, należących do danego klastra, są 

przesuwane o pewien wektor przesunięcia. Kierunek wektora stanowi prostopadła 

do odcinka loksodromicznego, łączącego skrajne punkty klastra. Po dokonaniu 

próby przesunięcia sprawdzane jest czy badany fragment trasy nadal narusza 

ograniczenia i jeśli tak jest – w pętli ponawiane są próby przesuwania punktów dla 

nowej wartości długości i zwrotu wektora przesunięcia. Długość tego wektora 

równa jest początkowo predefiniowanej minimalnej wartości i jest zwiększana 

stopniowo w kolejnych krokach pętli, a zwrot wektora zmienia się na przeciwny w 

co drugim obiegu pętli. Proces ten jest kontynuowany dopóty dopóki trasa na 

badanym odcinku narusza ograniczenia oraz nie jest osiągnięta maksymalna liczba 

obiegów pętli. W przypadku, gdy trasa dalej narusza ograniczenia w ramach 

badanego klastra następuje przejście do kolejnego etapu. 

Etap 2. Usuwane są wszystkie punkty zwrotu należące do klastra i sprawdzane jest, czy 

tak zmodyfikowana trasa narusza ograniczenia. Podobnie jak poprzednio, gdy trasa 

nadal narusza ograniczenia – następuje przejście do kolejnego etapu. 

Etap 3. W miejsce usuniętych punktów zwrotu (etap 2) wstawiany jest nowy punkt 

zwrotu o współrzędnych (xn;yn) wybieranych losowo: 
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 (4.3.2) 

gdzie: 

(xn-1; yn-1) – współrzędne punktu poprzedzającego wstawiany punkt, 

(xn+1; yn+1) – współrzędne punktu następującego po wstawianym punkcie. 

 

Jeśli badany fragment trasy nadal narusza ograniczenia, wtedy proces wstawiania 

nowego punktu powtarzany jest w pętli aż do momentu osiągnięcia założonej, 

maksymalnej liczby powtórzeń. 

 

 

Rysunek 4.13 Algorytm naprawy tras naruszających lądy (opracowanie własne) 
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Gdy trasa pomimo tych zmian narusza ograniczenia dla badanego klastra, algorytm 

kończy się niepowodzeniem. W takiej sytuacji trasa ta jest odrzucana z dalszego procesu 

ewolucji. Złożoność obliczeniowa dla tego algorytmu wynosi O((i1+ i2 + i3)*k) ≡ O(k), gdzie k 

oznacza łączną liczbę komórek mapy bitowej, a i1, i2 oraz i3  liczbę powtórzeń operacji 

naprawczych etapów 1 - 3. 

4.3.4.2 Algorytm naprawy tras zawierających pętle 

 

Rysunek 4.14 Algorytm naprawy tras zawierających pętle (opracowanie własne) 

 

Algorytm naprawy tras zawierających pętle (rysunek 4.14) uruchamiany jest dla trasy 

posiadającej pary krzyżujących się odcinków, wyznaczonych przez współrzędne kolejnych 

punktów zwrotu należących do tej trasy. W algorytmie tym wszystkie punkty zwrotu 

przeglądane są w podwójnej pętli (zmienne sterujące j oraz k), ustalającej indeksy punktów 

zwrotu będących punktami początkowymi sprawdzanych odcinków. Usuwanie pętli polega na 

odwróceniu kolejności części punktów zwrotu w badanym zakresie indeksów. Ponieważ w 
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procesie naprawy możliwe jest wygenerowanie nowych pętli, konieczne jest dodatkowe 

sprawdzenie tego faktu przed zakończeniem działania algorytmu. Złożoność obliczeniowa tego 

algorytmu wynosi O(n3), gdzie n to liczba punktów zwrotu na trasie. 

4.3.5 Operatory specjalizowane 

Modyfikacja zmiennych decyzyjnych w procesie ewolucyjnym następuje za 

pośrednictwem operatorów specjalizowanych. Zbiór takich operatorów, zaprojektowany dla 

omawianego rozwiązania zawiera: 

− operator mutacji, 

− operator krzyżowania, 

− operator wygładzania. 

W kolejnych punktach szczegółowo opisano ww. operatory. 

4.3.5.1 Operator mutacji 

Operator mutacji wybiera, z ustalonym prawdopodobieństwem mutacji, i-tego osobnika 

(trasę) podlegającego mutacji. Następnie wybiera losowo jeden z dostępnych typów mutacji, a 

mianowicie mutację parametrów punktów zwrotu: 

− długości geograficznej, 

− szerokości geograficznej, 

− ustawień silnika (cms). 

 

Kolejnym krokiem jest wybór podzbioru o długości n (ustalanej losowo) kolejnych 

punktów zwrotu, podlegających mutacji. W praktyce wybierany jest pewien punkt zwrotu P na 

trasie, stanowiący punkt środkowy poszukiwanego podzbioru. Jest on uzupełniany punktami 

zwrotu poprzedzającymi oraz następującymi po punkcie P, aż do osiągnięcia rozmiaru n 

elementów. 

Mutacja wartości współrzędnych geograficznych (długość oraz szerokość geograficzna) 

przebiega w podobny sposób. W pierwszej kolejności losowany jest maksymalny zakres zmiany 

modyfikowanej wartości zakresmax. 

)
max_

1(maxmax
k

k
wartzakres −=  (4.3.3) 

gdzie 

wartmax  – stały, maksymalny dopuszczalny zakres zmian wartości (definiowany 

oddzielnie dla długości oraz szerokości geograficznej), 

k   – numer pokolenia, 

max_k  – maksymalny numer pokolenia. 
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Wartość zakresmax jest uzależniona m.in. od numeru aktualnego pokolenia k w taki 

sposób, aby wraz ze wzrostem k malał możliwy zakres zmian modyfikowanych wartości. 

Wreszcie, losowana jest rzeczywista wartość modyfikująca xrz, nie większa jednak, co do 

wartości bezwzględnej, od zakresmax. Wszystkie punkty zwrotu należące do ustalonego 

wcześniej podzbioru podlegają modyfikacjom za pomocą xrz. W celu eliminacji zjawiska 

skokowej zmiany wartości współrzędnych geograficznych, dla pierwszego oraz ostatniego 

elementu podzbioru wartość modyfikująca wynosi 
2

xrz .  

W przypadku mutacji ustawień silnika (cms) losowana jest nowa wartość modyfikująca 

xrz, wybierana spośród dostępnych komend telegrafu. Wartość xrz opisuje nowe ustawienia 

silnika dla wszystkich punktów zwrotu należących do ustalonego podzbioru punktów. 

4.3.5.2  Operator krzyżowania 

Operator krzyżowania wybiera, z ustalonym prawdopodobieństwem krzyżowania, 

i-tego osobnika podlegającego krzyżowaniu. Losowo wybierany jest również dodatkowy, j-ty 

osobnik (j ≠ i). Dla i-tego osobnika wybierany jest losowo m-ty punkt, będący tzw. punktem 

cięcia. Wszystkie punkty zwrotu i-tego osobnika o indeksach większych niż m są usuwane. 

Następnym krokiem jest poszukiwanie takiego punktu zwrotu n, należącego do j-tego osobnika, 

który leży najbliżej punktu m i-tego osobnika. Punkty zwrotu j-tego osobnika o indeksach 

większych od n są następnie kopiowane do zbioru punktów zwrotu i-tego osobnika. 

4.3.5.3 Operator wygładzania 

Operator wygładzania ma na celu usunięcie gwałtownych zmian kursu na trasie. W tym 

celu wartości współrzędnych (długości i szerokości geograficznej) każdego punktu zwrotu na 

trasie modyfikowane są za pomocą wartości średnich. Średnie te obliczane są dla tzw. okna o 

szerokości n punktów zwrotu. Dla i-tego punktu zwrotu (i ≥ n) wyznaczany jest podzbiór P 

kolejnych punktów zwrotu. P jest zbiorem o długości 2n+1, a i-ty punkt stanowi jego środkowy 

element. Nowe wartości długości (lon) oraz szerokości geograficznej (lat) i-tego punktu zwrotu 

obliczane są na podstawie: 

1n2

lon

lon Pk

k

i
+

=
∑
∈  (4.3.4) 

1n2

lat

lat Pk

k

i
+

=
∑
∈  (4.3.5) 

gdzie  

loni, lati  - współrzędne i-tego punktu zwrotu, 

lonk, latk - współrzędne k-tego punktu zwrotu, należącego do podzbioru P. 



86 

4.3.6 Warunek zatrzymania algorytmu SPEA 

Warunkiem zatrzymania procesu ewolucji w algorytmie SPEA, działającego w ramach 

algorytmu WEANM, jest spełnienie jednego z poniższych warunków: 

− przekroczenie zadanej, maksymalnej liczby pokoleń, 

− brak zmian elementów populacji dodatkowej N (zbiór rozwiązań 

niezdominowanych) na przestrzeni zadanej liczby n ostatnich pokoleń. 

4.3.7 Schemat wielokryterialnego algorytmu nawigacji meteorologicznej statku 

(WEANM) 

Na rysunku 4.15 przedstawiono schemat wielokryterialnego algorytmu nawigacji 

meteorologicznej statku (WEANM). Algorytm ten wykorzystuje algorytm SPEA oraz metodę 

Fuzzy TOPSIS, zmodyfikowane przez autorkę zgodnie z opisem prezentowanym w punktach 

4.3.2 - 4.3.6 oraz 4.3.9.1. 

Pierwszym krokiem algorytmu WEANM jest generacja populacji początkowej 

z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody izochron. Populacja ta przekazywana jest następnie 

do algorytmu SPEA, zarządzającego procesem ewolucji osobników. SPEA w procesie 

optymalizacji uwzględnia założone zbiory kryteriów oraz ograniczeń optymalizacyjnych 

tworząc wynikowy zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych. 

Zgodnie z ideą przetwarzania a posteriori, zebranie informacji o preferencjach 

decydenta (tu: kapitana statku) następuje w momencie, gdy podstawowy proces 

optymalizacyjny jest zakończony, a więc wyznaczony jest już zbiór Pareto. Preferencje 

decydenta wyrażane są za pomocą rozmytych współczynników wagowych, przypisywanych 

poszczególnym kryteriom. Rozmycie współczynników (reprezentowanych przez regularne 

zbiory rozmyte) ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej przypisywanej wagi. 

Rozmycie to może ilustrować stopień niepewności decydenta, związany z wyborem 

konkretnych wartości wag.  

W ostatnim kroku algorytm Fuzzy TOPSIS tworzy ranking najlepszych tras, biorąc pod 

uwagę: 

− zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, 

− rozmyte opisy wag kryteriów optymalizacyjnych, zadane przez 

użytkownika.  

 

Na podstawie wynikowego rankingu Fuzzy TOPSIS użytkownik może dokonać ostatecznego 

wyboru najkorzystniejszej trasy. 
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Rysunek 4.15 Schemat wielokryterialnego ewolucyjnego algorytmu nawigacji meteorologicznej 
(WEANM) (opracowanie własne) 

 

4.3.8 Niepewności informacji w algorytmie WEANM  

Niepewność informacji w omawianym problemie optymalizacyjnym związana jest 

przede wszystkim z: 

1. rozbieżnością pomiędzy ciągłą przestrzenią poszukiwań współrzędnych 

geograficznych punktów zwrotu, a dyskretną siatką danych pogodowych, 

2. koniecznością zastosowania długoterminowych prognoz pogody, obarczonych 

dużym błędem statystycznym, 

3. nieprecyzyjnym prognozowaniem prędkości i kierunku wiatru, co ma bezpośredni 

wpływ na wartości funkcji celu (4.1.2) - (4.1.4). 

 

Modelowanie dwóch pierwszych źródeł niepewności możliwe jest za pomocą 

przedstawionego wcześniej współczynnika niepewności danych ui (4.3.1). Wartości tego 

współczynnika dla danej trasy (np. średnia dla wszystkich punktów zwrotu) mogą stanowić 

dodatkową informację dla decydenta na etapie tworzenia ostatecznego rankingu tras. Niestety, 

praktyczne wykorzystanie wartości współczynnika ui nie zapewni zmniejszenia niepewności 

informacji. W tym celu konieczne jest wprowadzenie dywersyfikacji źródeł danych 

pogodowych.  
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Pełna minimalizacja niepewności informacji możliwa byłaby w przypadku, gdyby do 

dyspozycji był zestaw prognoz pogody, operujących na różnych siatkach danych, o różnym 

zakresie ważności oraz prezentujących dane pochodzące z różnych systemów pomiarowych. 

Obecnie większość dostępnych prognoz pogody tworzonych jest na podstawie danych 

pochodzących z jednego systemu pomiarowego. Jednakże można się spodziewać, że w ciągu 

kilku najbliższych lat pojawią się nowe systemy pomiarowe i wspomniana pełna dywersyfikacja 

danych będzie możliwa. Stad też celowe jest rozszerzenie algorytmu WEANM tak, aby w 

przyszłości możliwe było wykorzystanie zróżnicowanych danych pogodowych w procesie 

optymalizacji trasy. Metodę uwzględniania wielu źródeł prognoz pogody przez algorytm 

WEANM przedstawiono w kolejnym punkcie pracy. 

4.3.9 Metoda uwzględniania wielu źródeł prognoz pogody przez algorytm 

WEANM 

Jednym ze sposobów minimalizacji niepewności uzyskiwanych wyników jest 

zastąpienie pojedynczego źródła danych pogodowych przez zestaw n niezależnych źródeł, 

dostarczających prognozy pogody dla rozpatrywanego obszaru. 

Najprostszym sposobem uwzględniania wielu źródeł danych pogodowych w algorytmie 

WEANM jest wyznaczanie sumarycznego zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych, tak jak 

przedstawiono to na rysunku 4.16. 

Dla każdego źródła danych pogodowych przeprowadzany jest niezależny proces 

ewolucyjny, zawierający następujące elementy: 

− wyznaczanie trasy przez metodę izochron, 

− generację populacji początkowej, 

− algorytm SPEA (zmodyfikowany zgodnie z opisem w rozdziałach 4.3.2 - 4.3.5). 

 

Sumaryczny zbiór rozwiązań, powstały poprzez dodanie do niego wszystkich rozwiązań 

Pareto-optymalnych uzyskanych dla rozważanych n źródeł danych pogodowych, poddawany 

jest następnie sortowaniu przez metodę Fuzzy TOPSIS, analogicznie jak w pierwotnym 

algorytmie WEANM. W przypadku sekwencyjnej realizacji kolejnych procesów ewolucyjnych 

rozwiązanie to cechuje się zbyt długim czasem potrzebnym na uzyskanie końcowego wyniku, 

ze względu na długi czas pojedynczego procesu ewolucyjnego. Z kolei w przypadku 

równoległej realizacji zadań potrzebna byłaby moc obliczeniowa znacznie przewyższająca moc 

pojedynczego komputera klasy PC. Stąd też, w celu rozszerzenia możliwości algorytmu 

WEANM o obsługę wielu źródeł danych pogodowych, proponowane jest rozwiązanie bazujące 

na zastąpieniu pojedynczych wartości przy opisie elementów funkcji celów poprzez wektory 

wartości. Rysunek 4.17 przedstawia konstrukcję takich wektorów na przykładzie wektora 

wartości czasu przejścia. 
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Rysunek 4.16 Proces wyznaczenia sumarycznego zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych dla 
zadanych n źródeł prognozy pogody (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek 4.17 Wyznaczanie wektora wartości czasu przejścia na k-tej trasie ze zbioru rozwiązań 
Pareto-optymalnych dla zadanych n źródeł prognozy pogody (opracowanie własne) 
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W podejściu tym ze zbioru n źródeł prognoz pogody wyróżniane jest główne (tzw. 

podstawowe) źródło prognoz, a pozostałe (n-1) źródeł to tzw. źródła pomocnicze. Pełen proces 

ewolucyjny realizowany jest jedynie dla podstawowego źródła, dla którego wyznaczany jest 

zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych. Dla każdej trasy wchodzącej w skład tego zbioru 

obliczane są wartości czasów przejścia statku na tej trasie (dla ustalonego zbioru punktów 

zwrotu) dla każdego z (n-1) źródeł pomocniczych. Wszystkie wartości czasów przejścia dla 

k-tej trasy ze zbioru Pareto-optymalnego tworzą n wymiarowy wektor. Wektor ten rozpatrywać 

można jako wielowymiarową zmienną losową wartości czasu przejścia na danej trasie 

o zadanym rozkładzie empirycznym. W analogiczny sposób tworzone są wektory wartości dla 

pozostałych elementów funkcji celu, opisanych w rozdziale 4.1. 

Pierwotnie, wszystkie trasy należące do zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych są 

trasami dopuszczalnymi. Jednak w przypadku rozpatrywania wielu źródeł danych pogodowych 

może zaistnieć sytuacja, że pewna trasa należąca do tego zbioru będzie naruszać jakieś 

ograniczenia dla pewnego pomocniczego źródła danych pogodowych. W szczególności może to 

dotyczyć ograniczeń związanych ze strefami silnych wiatrów oraz cyklonów, które mają 

tendencje do dynamicznych zmian w czasie. Dlatego też każda trasa, która nie jest dopuszczalna 

dla któregokolwiek źródła danych pogodowych, musi zostać usunięta ze zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych przed rozpoczęciem dalszych operacji. W następnym kroku, zbiór ten, dla 

którego poszczególne funkcje celu opisywane są za pomocą odpowiednich wektorów wartości, 

podlega sortowaniu za pomocą metody Fuzzy TOPSIS.  

W kolejnym punkcie opisano rozszerzenie metody Fuzzy TOPSIS, niezbędne do 

sortowania tras z uwzględnieniem wektorów opisujących elementy funkcji celu, stanowiących 

jednocześnie rozkłady empiryczne wielowymiarowych zmiennych losowych.  

4.3.9.1 Kryteria opisywane przez wielowymiarowe zmienne losowe w metodzie Fuzzy 

TOPSIS 

Podstawą rozszerzenia metody Fuzzy TOPSIS o wsparcie dla kryteriów opisywanych 

przez wielowymiarowe zmienne losowe (Szłapczyńska, 2005 C) jest zastosowanie klasycznej 

metody TOPSIS (rozdział 2.3.1.2) oraz porządku bazującego na dominacji stochastycznej 

(Bawa, 1975). W proponowanym rozwiązaniu metoda TOPSIS, zagnieżdżona w Fuzzy 

TOPSIS, jest odpowiedzialna za uszeregowanie rozważanych wektorów stochastycznych i służy 

określeniu zbioru rozmytego, opisującego dany obiekt w ramach rozważanego kryterium. 

Niech Cl, gdzie l ≤ k, oznacza aktualnie rozważane kryterium reprezentujące 

j-wymiarową zmienną losową w zbiorze k dostępnych kryteriów decyzyjnych. Niech A oznacza 

m-elementowy zbiór, którego elementami są wektory wartości stochastycznych przyjmowane 

przez rozważany w problemie decyzyjnym zbiór m obiektów. Na podstawie (Bawa, 1975) 

wprowadźmy pojęcia dominacji stochastycznej pierwszego i drugiego rzędu, rozszerzających 
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pojecie dominacji w sensie Pareto (rozdział 2.2.3.1) dla rozkładów prawdopodobieństwa 

o zadanej funkcji użyteczności. 

Dominacja stochastyczna pierwszego rzędu 

Mając dane dwa rozkłady prawdopodobieństwa a(x) i b(x) oraz niemalejącą funkcję 

użyteczności u(x) (u’(x) ≥ 0), a(x) dominuje b(x) dla dominacji stochastycznej pierwszego 

rzędu, gdy zachodzą: 

∫ ∫
∞− ∞−

≤∀
x x

x
dxxbdxxa )()(  (4.3.6) 

∫ ∫
∞− ∞−

<∃
o o

o

x x

x
dxxbdxxa )()(  (4.3.7) 

Dominacja stochastyczna drugiego rzędu 

Mając dane dwa rozkłady prawdopodobieństwa a(x) i b(x) oraz niemalejącą, wklęsłą 

funkcję użyteczności u(x) (u’(x) ≥ 0 oraz u”(x) ≤ 0), a(x) dominuje b(x) dla dominacji 

stochastycznej drugiego rzędu, gdy zachodzą: 

∫ ∫∫ ∫
∞− ∞−∞− ∞−

≤∀
x xx x

x
dxxbdxxa )()(  (4.3.8) 

∫ ∫∫ ∫
∞− ∞−∞− ∞−

<∃
o oo o

o

x xx x

x
dxxbdxxa )()(  (4.3.9) 

 

Zdefiniujmy relację ∠ , niech a ∠ b oznacza spełnienie jednego z poniższych 

warunków: 

− b dominuje a dla dominacji pierwszego rzędu, 

− b dominuje a dla dominacji drugiego rzędu. 

 

Tak zdefiniowana relacja jest tranzytywna, tj. zachodzi: 

cacbba ∠⇒∠∧∠ )()(  (4.3.10) 

Dodatkowo oznaczmy relacje: 

− ba I∠ , gdy b dominuje a dla dominacji stochastycznej pierwszego rzędu, 

− ba II∠ , gdy brak dominacji pomiędzy b oraz a dla dominacji stochastycznej 

pierwszego rzędu, lecz jednocześnie b dominuje a dla dominacji drugiego 

rzędu, 

− ba nk∠ , gdy brak dominacji pierwszego i drugiego rzędu pomiędzy a i b, lecz 

b dominuje a dla dominacji drugiego rzędu, w przypadku gdy n pierwszych 
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spośród wszystkich k elementów rozkładu nie jest uwzględnianych (tzw. 

dominacja słaba), 

− ba ≅ , gdy nie można określić żadnej z relacji:  I∠ , II∠ , nk∠  pomiędzy a 

oraz b. 

 

Niech v(a,b) oznacza funkcję wartości odległości wektorów a i b od siebie, 

odzwierciedlającą wzajemny stosunek relacji dominacji stochastycznej. Funkcja wartości 

odległości v(a,b) dla kryterium jakościowego (4.3.11) i kosztowego (4.3.12) zdefiniowana jest 

następująco: 
















∠
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Mając dany zbiór wektorów A tworzymy uporządkowaną listę A′, sortując elementy 

zbioru A w porządku rosnącym: 

)()()()( bababababa nkIII ≅∨∠∨∠∨∠⇔≤  (4.3.13) 

 Kolejnym krokiem procedury jest wyznaczenie wektorów utopii a
* oraz nadiru a

−. 

Wektor a* zawiera pierwszy element z listy A′ dla kryterium kosztowego lub ostatni element z 

tej listy dla kryterium jakościowego. Natomiast wektor a− zawiera pierwszy element z listy A′ 

dla kryterium jakościowego lub ostatni element z tej listy dla kryterium kosztowego. 

Obliczenie odległości każdego k-tego wektora (k=1..m), znajdującego się na liście A′, 

wobec wektorów a* ( *_ ak
s ) i a− ( −ak

s
_

) odbywa się na podstawie danych:  

− uporządkowanej listy wektorów A′,  

− wektora utopii a* (o indeksie i* na liście A′), 

− wektora nadiru a− (o indeksie i− na liście A′). 
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Podstawą obliczeń odległości *_ ak
s  oraz −ak

s
_

 jest wartość funkcji odległości v(a,b): 
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 (4.3.14) 

Dla każdego i-tego wektora ze zbioru A określamy najpierw jego indeks k (k=1..m) na liście A′, 

a następnie współczynnik odległości sk: 

 
*__

_

akak

ak

k
ss

s
s

+
=

−

−

 (4.3.15) 

gdzie k = 1..m. Współczynnik odległości sk przyjmuje wartości z przedziału [0;1], w zależności 

od tego, czy badany i-ty wektor ze zbioru A jest zbliżony do wektora a* (gdy jest mu równy, 

sk=1), czy też do wektora a− (gdy jest mu równy, sk=0). 

Ponieważ i-ty element zbioru A odpowiada wartości osiąganej przez i-ty obiekt w 

ramach kryterium Cl, do macierzy R w metodzie Fuzzy TOPSIS należy wstawić element ril. 

Element ten jest regularnym zbiorem rozmytym, informującym o stopniu dostosowania i-tego 

obiektu w ramach zadanego l-tego kryterium. W omawianym przypadku, gdzie kryterium Cl 

reprezentowane jest przez j-wymiarową zmienną losową, elementowi ril macierzy R 

przypisywana jest regularny zbiór rozmyty o wartościach: 

 );;( kkkil sssr =  (4.3.16) 

gdzie k =1..m jest indeksem i-tego wektora ze zbioru A w uporządkowanej liście A′. 

Procedurę powtarzamy oddzielnie dla każdego kryterium reprezentowanego przez 

wielowymiarową zmienną losową. Kiedy macierz R jest już w całości wypełniona na podstawie 

wartości wyznaczonych przez standardowe mechanizmy Fuzzy TOPSIS (kryteria inne niż 

wektorowe) oraz opisaną powyżej procedurę (kryteria wektorowe), główny algorytm Fuzzy 

TOPSIS jest kontynuowany bez dalszych zmian względem klasycznej jego definicji (rozdział 

2.3.2.2). 



94 

5 BADANIA PROCESU WYZNACZANIA TRASY STATKU Z 

NAPĘDEM HYBRYDOWYM ZA POMOCĄ 

WIELOKRYTERIALNEGO EWOLUCYJNEGO ALGORYTMU 

NAWIGACJI METEOROLOGICZNEJ (WEANM) 

Badania procesu wyznaczania trasy statku przez wielokryterialny ewolucyjny algorytm 

nawigacji meteorologicznej – WEANM (rozdział 4.3) – przeprowadzone zostały dla modelu 

statku opisanego w rozdziale 4.2.1. W ramach badań analizowane były trasy przebiegające 

w rejonie północnej części Oceanu Atlantyckiego dla następujących par portów wyjściowego 

oraz docelowego: 

− Lizbona - Miami, 

− Miami - Lizbona, 

− Plymouth - Halifax, 

− Halifax - Plymouth, 

− Rotterdam - Nowy Jork, 

− Nowy Jork - Rotterdam. 

 

Powyższe trasy badano dla dwóch zestawów danych pogodowych, obejmujących 

następujące okresy czasu: 

− od 2008-02-15 do 2008-02-28, 

− od 2008-09-02 do 2008-09-15. 

 

Wybór zestawów danych pogodowych dla właśnie tych okresów czasu podyktowany był 

potrzebą weryfikacji działania algorytmu WEANM dla sytuacji spotkania: 

− obszarów silnych wiatrów (w których prędkość wiatru przekracza 35w), 

− obszarów o niezerowej zwartości lodu, 

− gór lodowych. 

 

Szczegółowy opis modelowanych warunków meteorologicznych dla północnej części Oceanu 

Atlantyckiego oraz badanych okresów czasu przedstawiony został w załączniku E. 

Tabela 5-1 prezentuje konfigurację metody izochron, wykorzystywanej zarówno jako 

metoda odniesienia w czasie badań porównawczych algorytmu WEANM, jak także podczas 

generacji populacji początkowej w tym algorytmie. Parametry metody izochron dobrano na 

podstawie przykładów podanych w pracach (Hagiwara, 1989; Wiśniewski, 1991). Wartość 

kroku czasowego pomiędzy kolejnymi izochronami (2h) przyjęto, jako wielkość zapewniającą 
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kompromis pomiędzy pożądaną dokładnością wyznaczania współczynnika ryzyka (4.1.5) oraz 

czasem generacji trasy przez metodę izochron. 

Tabela 5-1 Parametry konfiguracyjne metody izochron 

Parametr Wartość 

kątowy rozmiar sektora (∆S) 70° 

odstępy czasu pomiędzy izochronami (∆t) 2 h 

liczba punktów na izochronie (m = 2p) 100 

 

W tabeli 5-2 przedstawiono konfigurację algorytmu WEANM, obowiązującą podczas 

wszystkich przeprowadzonych badań. Czas wykonania algorytmu WEANM jest przede 

wszystkim uzależniony od liczby pokoleń w procesie generacji oraz liczby aktywnych 

ograniczeń optymalizacyjnych na danej trasie. Przyjęta maksymalna liczba pokoleń (tabela 5-2), 

wynosząca 100, stanowi kompromis pomiędzy precyzją odwzorowania rzeczywistego frontu 

Pareto oraz czasem generacji końcowego rozwiązania. Zauważyć należy, że w przypadku 

wielokryterialnych algorytmów ewolucyjnych, pojęcie zbieżności algorytmu dotyczy zbieżności 

do rzeczywistego frontu Pareto, a nie zbieżności do pojedynczych osobników. W praktycznych 

zastosowaniach algorytmów tej klasy najczęściej przyjmuje się maksymalną liczbę pokoleń w 

granicach 100 - 400 pokoleń (Beluch i inni, 2007; Coello i inni 2007; Długosz i inni, 2007; 

Jastrzębski, 2007). Wybór dolnej granicy tego zbioru (100 pokoleń) w algorytmie WEANM 

związany jest z zastosowanymi procedurami naprawy osobników przyspieszającymi zbieżność 

oraz ze specyfiką tworzenia populacji początkowej. W algorytmie tym populacja początkowa 

nie jest generowana całkowicie losowo, z uwagi na wykorzystywanie tras optymalizowanych 

dla pojedynczego kryterium (trasy znajdowane przez metodę izochron). A więc, początkowy 

proces poszukiwań został pozbawiony zarówno części rozwiązań niedopuszczalnych jak także 

niektórych innych rozwiązań, leżących poza zbiorem Pareto. 

Tabela 5-2 Parametry konfiguracyjne procesu ewolucji algorytmu WEANM 

Parametr Wartość 

Maksymalna liczba pokoleń 100 

Prawdopodobieństwo mutacji 0,1 

Prawdopodobieństwo krzyżowania 0,5 

Względna długość mutowanego odcinka trasy 0,125 

Rozmiar populacji podstawowej 100 

Rozmiar populacji dodatkowej 100 

Minimalna zmiana wartości długości lub 
szerokości geograficznej dla algorytmu naprawy 
tras 

0,1° 

Maksymalna zmiana wartości długości lub 
szerokości geograficznej dla algorytmu naprawy 
tras 

2,0° 
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Wartości prawdopodobieństwa mutacji oraz krzyżowania jak również rozmiary 

populacji podstawowej i dodatkowej, przyjęte dla algorytmu WEANM, zostały ustalone 

eksperymentalnie, opierając się na typowych wartościach tych parametrów, rekomendowanych 

w pracach (Goldberg, 1989; Zitzler i inni, 1999; Arabas, 2004; Michalewicz i inni, 2006).  

Pozostałe parametry ujęte w tabeli 5-2 (względna długość mutowanego odcinka trasy oraz 

minimalna/maksymalna zmiana wartości długości lub szerokości geograficznej) są parametrami 

typowymi dla konstrukcji algorytmu WEANM, a ich wartości zostały ustalone 

eksperymentalnie. 

W następnych punktach przedstawione zostały założenia oraz wnioski wypływające z 

wyników badań algorytmu WEANM. Z uwagi na obszerność samych wyników, umieszczono je 

w osobnych załącznikach. Przeprowadzone badania obejmowały: 

− porównanie wyników działania algorytmu WEANM z metodą izochron (wyniki: 

załącznik F), 

− porównanie wyników działania algorytmu WEANM dla modelu statku z napędem 

hybrydowym oraz napędem mechanicznym (wyniki: załącznik G), 

− weryfikację działania algorytmu WEANM dla wielu źródeł danych pogodowych 

(wyniki: załącznik H). 

 

Wszystkie badania, opisane w kolejnych punktach, przeprowadzono przy 

wykorzystaniu komputera osobistego o następującej konfiguracji:  

− procesor AMD Turion 64 X2 TL-60, 2.00 GHz,  

− 2 GB pamięci RAM, 

− system operacyjny Microsoft Vista (32-bitowy). 

5.1 Badania porównawcze algorytmu WEANM z metodą izochron 

Porównanie wyników uzyskanych przez algorytm WEANM z wynikami wybranej 

metody referencyjnej ma za zadanie ocenę jakości proponowanego rozwiązania. Jako metodę 

referencyjną, w ramach przeprowadzonych badań, przyjęto zmodyfikowaną metodę izochron 

z podziałem obszaru (rozdział 3.1.1.2) w implementacji autorki. Wyboru metody referencyjnej 

dokonano na podstawie następujących faktów: 

1. Ze względu na specyfikę przyjętego do badań modelu statku z napędem 

hybrydowym niemożliwe było skonfigurowanie zakładanej charakterystyki 

prędkościowej modelu za pomocą istniejących, uniwersalnych programów do 

nawigacji meteorologicznej. Oznacza to konieczność własnej implementacji 

wybranej metody planowania trasy statku, w celu realizacji badań dla zakładanego 

modelu statku.  
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2. Dotychczasowe badania dotyczące planowania tras statków z napędem 

hybrydowym zrealizowano przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody izochron 

z podziałem obszaru (Hagiwara, 1989). Niestety, znaczące różnice pomiędzy 

modelem statku opisanym w pracy (Hagiwara, 1989) oraz przyjętym do badań 

uniemożliwiają bezpośrednie porównanie wyników. 

3. Większość ośrodków pogodowego prowadzenia statków wciąż wykorzystuje 

zmodyfikowaną metodę izochron jako podstawową metodę optymalizacji 

oceanicznych tras przejścia statków. 

4. Jak wykazano w pracach (Spaans, 1985) oraz (Bijlsma, 2002), metoda izochron jest 

równoważna metodzie wykorzystującej elementy rachunku wariacyjnego oraz 

metodzie programowania dynamicznego. 

5. Przyjęcie metody grafów skierowanych jako metody referencyjnej byłoby 

niecelowe w przypadku zakładanej ciągłej przestrzeni poszukiwań. 

6. Przyjęcie metody ewolucyjnej, przedstawionej w rozdziale 3.1.5, jako metody 

referencyjnej byłoby niecelowe ze względu na niespójne zbiory kryteriów oraz 

ograniczeń optymalizacyjnych.  Próba ujednolicenia tych zbiorów prowadziłaby do 

wprowadzenia znaczących modyfikacji do istniejącej metody, a to z kolei 

podważałoby słuszność wyboru tej właśnie metody jako metody odniesienia. 

 

Trasy referencyjne w badaniu porównawczym algorytmu WEANM z metodą izochron 

określone zostały następująco: 

1. IZO_REF_CZAS - trasa wyznaczona przez metodę izochron, o parametrach 

przedstawionych w tabeli 5-1, dla przyjętego modelu statku z napędem 

hybrydowym, gdzie czas przejścia statku na danej trasie stanowi jedyne kryterium 

optymalizacji, 

2. IZO_REF_PALIWO – trasa powstała na bazie trasy IZO_REF_CZAS (zbioru jej 

punktów zwrotu), dla której, na podstawie przyjętego modelu (rozdział 4.2.1.3), 

przeprowadzono optymalizację zużycia paliwa. 

 

Wprowadzenie rozwiązania zastosowanego do wyznaczania trasy IZO_REF_PALIWO 

podyktowane było koniecznością dostosowania dotychczas znanych sposobów optymalizacji 

zużycia paliwa przez metodę izochron dla zakładanego modelu badawczego statku z napędem 

hybrydowym. Powody, dla których nie można było zastosować dostępnych rozwiązań tego 

problemu dla metody izochron (rozdział 3.1.1.4), są następujące: 

1. Założenie o redukcji problemu minimalizacji zużycia paliwa do minimalizacji czasu 

przejścia przy utrzymaniu stałej, tzw. optymalnej prędkości statku (Wiśniewski, 

1991) nie jest prawdziwe dla przyjętego modelu badawczego z uwagi na specyfikę 
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napędu hybrydowego. W przypadku tego typu napędu dwa równe co do długości 

odcinki trasy, przebyte z tą samą prędkością, mogą wymagać różnego zużycia 

paliwa. Dla badanego modelu wartości te zależą bowiem od panujących warunków 

meteorologicznych oraz ustawień napędu (typ napędu oraz wartości nastawy listwy 

paliwowej) na danym odcinku trasy. 

2. Rozwiązanie, w którym kryterium czasu przejścia zastąpione jest przez kryterium 

zużycia paliwa w metodzie izochron nie jest rekomendowane ani stosowane w 

praktyce ze względu na konieczność wstecznego wyznaczania parametrów tras, co 

wykazano w pracy (Hagiwara, 1989). 

3. W analizowanym przypadku podczas optymalizacji zużycia paliwa przez metodę 

izochron brak jest założenia o maksymalnym akceptowalnym czasie przejścia 

statku na danej trasie. Wynika to z faktu realizacji przez algorytm WEANM 

statycznego podejścia do planowania trasy.  

 

Końcowym etapem wyznaczania tras referencyjnych (IZO_REF_CZAS oraz 

IZO_REF_PALIWO) jest zapewnienie zgodności tych tras z zadanym zbiorem ograniczeń. 

Mechanizmem odpowiedzialnym za dostosowanie tras referencyjnych do zadanego zbioru 

ograniczeń jest algorytm naprawy tras (rozdział 4.3.4.1). W wyniku tych modyfikacji możliwe 

jest porównanie tras referencyjnych z trasami wynikowymi algorytmu WEANM. 

W celu zapewnienia wygody podczas porównywania wyników działania algorytmu 

WEANM z trasami referencyjnymi ustalono tzw. zbiór tras wynikowych algorytmu WEANM 

dla badań porównawczych z metodą izochron. Zbiór ten składa się z elementów (tras) o 

ustalonych wagach preferencji poszczególnych kryteriów optymalizacyjnych.  W tabeli 5-3 

przedstawiono poszczególne elementy zbioru tras wynikowych WEANM wraz z wartościami 

lingwistycznymi (np. „bardzo ważne”, „mniej ważne”, „nieważne”) oraz przyporządkowanymi 

im regularnymi zbiorami rozmytymi, wyrażanymi za pomocą trzech wartości ostrych, np. (0,5; 

0,7; 1,0). Wartości lingwistyczne oraz zbiory rozmyte opisują wagi (preferencje decydenta), 

przyjęte dla każdego z zakładanych kryteriów optymalizacyjnych.  Wagi dwóch pierwszych 

elementów zbioru tras wynikowych WEANM ustalono w taki sposób, aby mogły one stanowić 

odpowiednik dla tras IZO_REF_CZAS oraz IZO_REF_PALIWO. Wagi ustalone dla trasy 

WEANM_KOMPROMIS mają za zadanie określenie eksploatacyjnego kompromisu pomiędzy 

wartościami czasu przejścia, zużycia paliwa oraz współczynnika ryzyka. Trasa 

WEANM_KOMPROMIS nie stanowi zatem bezpośredniego odpowiednika żadnej z tras 

referencyjnych (tabela 5-4). Kompromis pomiędzy wartościami poszczególnych elementów 

wektora funkcji celów, uzyskiwany przez tę trasę, nie jest możliwy do osiągnięcia za pomocą 

żadnej jednokryterialnej metody optymalizacji, w tym również metody izochron. 
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Tabela 5-3 Zbiór tras wynikowych WEANM w badaniach porównawczych z metodą izochron oraz 
wagi preferencji kryteriów optymalizacyjnych wraz z przypisanymi im  

zbiorami rozmytymi  

 
Wagi preferencji kryteriów 

Trasa Czas przejścia Zużycie paliwa Współczynnik ryzyka 

WEANM_CZAS 
bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

WEANM_PALIWO 
nieważne 

(0,0; 0,0; 0,0) 
bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

WEANM_KOMPROMIS 
ważne 

(0,5; 0,7; 1,0) 
mniej ważne 
(0,0; 0,3; 0,5) 

bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

 

Tabela 5-4 Zależności wynikowych tras WEANM od tras referencyjnych dla badań 
porównawczych z metodą izochron 

Trasa wynikowa WEANM Trasa odniesienia 

WEANM_CZAS IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO IZO_REF_PALIWO 

WEANM_KOMPROMIS Brak 

 

W ramach porównania algorytmu WEANM z metodą izochron zbadano łącznie 12 

przypadków dla zakładanych okresów czasu oraz par portów: początkowego oraz docelowego. 

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w załączniku F. W zbiorze podstawowych 

parametrów porównywanych tras znalazły się następujące elementy: 

− długość trasy [Mm], 

− średnia prędkość statku na trasie [w], 

− czas przejścia (tr) [h], 

− zużycie paliwa (qpaliwo)[t], 

− współczynnik ryzyka (iryzyko) [bezwymiarowy]. 

 

Wartości należące do trzech ostatnich elementów tego zbioru obliczane są za pomocą 

odpowiednich składowych wektora funkcji celów (4.1.1). 

W kolejnym punkcie omówiono uzyskane wyniki oraz przedstawiono wypływające z 

nich wnioski.  

5.1.1 Omówienie wyników badań porównawczych algorytmu WEANM z metodą 

izochron 

Uzyskane czasy wykonania algorytmu WEANM dla poszczególnych eksperymentów 

symulacyjnych wahały się w granicach od 14,5 min. do 41 min. (dla AMD Turion 64 X2, 

2.00 GHz, 2.00 GB RAM), z czego zdecydowaną większość pochłaniał proces ewolucji. 
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Finalne sortowanie elementów zbioru Pareto-optymalnego przez metodę Fuzzy TOPSIS 

realizowane było w czasie krótszym niż 1 sekunda. Najdłuższe czasy wykonania algorytmu 

odnotowano dla tras o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15, łączących porty Rotterdam 

i Nowy Jork (pola silnych wiatrów oraz liczne ograniczenia lądowe, w tym cieśnina La 

Manche) oraz Halifax i Plymouth (liczne pola silnych wiatrów oraz ograniczenia lodowe). 

Najkrótsze czasy wykonania zaobserwowano na trasach łączących porty Lizbona i Miami dla 

daty rozpoczęcia podróży 2008-02-15 (nieliczne pola silnych wiatrów, brak ograniczeń 

lodowych, brak zagrożeń ze strony cyklonów tropikalnych).  Otrzymane wartości czasów 

wykonania algorytmu WEANM są akceptowalne z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia 

algorytmu do pracy w trybie dynamicznej aktualizacji trasy na podstawie nowych danych 

pogodowych. 

 We wszystkich badanych przypadkach wynikowe trasy WEANM nie naruszają 

zadanego zbioru ograniczeń, tj. nie przecinają lądów oraz: 

a) dla daty rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00 

− trasy pomiędzy portami Plymouth i Halifax omijają strefy niezerowej zwartości 

lodu i pojawiające się pojedyncze góry lodowe oraz liczne pola silnych 

wiatrów, 

− trasy pomiędzy portami Rotterdam i Nowy Jork omijają pola silnych wiatrów, 

− trasy pomiędzy portami Lizbona i Miami omijają nieliczne pola silnych 

wiatrów, 

b) dla daty rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00 

− trasy pomiędzy portami Plymouth i Halifax omijają pola silnych wiatrów, 

− trasy pomiędzy portami Rotterdam i Nowy Jork omijają pola silnych wiatrów, 

− trasy pomiędzy portami Lizbona i Miami omijają zagrożenia raportowane przez 

ośrodek National Hurricane Center. 

 

Zbiory rozwiązań Pareto-optymalnych, uzyskane w trakcie badań, stanowią, dla danego 

przypadku (ustalonych portów początkowego i docelowego oraz daty rozpoczęcia podróży), 

zbiory tras, z których każda jest: 

− dopuszczalna, tzn. nie narusza żadnego z zakładanych ograniczeń, 

− optymalna w sensie Pareto, tzn. żadna inna trasa w tym zbiorze nie dominuje jej 

w ramach zakładanego zbioru funkcji celu. 

 

Liczność pojedynczego zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych ograniczona jest z góry 

poprzez rozmiar populacji dodatkowej (tabela 5-1), wynoszący 100 osobników. Dla wszystkich 

uzyskanych zbiorów widoczne jest zróżnicowanie tras w ramach pojedynczego zbioru. Różnice 
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pomiędzy trasami dotyczą w szczególności liczby i położenia punktów zwrotu, jak także 

ustawień listwy paliwowej oraz typu napędu na różnych odcinkach trasy. Wynika to ze 

zróżnicowania wartości poszczególnych elementów wektora funkcji celów, osiąganych przez 

osobniki w ramach danego zbioru. Zjawisko to jest typowe dla zbiorów rozwiązań 

Pareto-optymalnych, szczególnie w sytuacji, gdy część kryteriów konkuruje ze sobą. W 

rozważanym przypadku wzajemną rywalizację pomiędzy kryteriami najsilniej zaobserwować 

można dla zużycia paliwa oraz czasu przejścia. Na trasach z niewielkim zużyciem paliwa 

dominuje wykorzystanie żagli przy jednocześnie wyłączonym silniku statku (ciągła, granatowa 

linia – rysunek F.1), co z kolei znacząco zwiększa czas przejścia statku na danej trasie. Z kolei, 

aby daną trasę można było przebyć w stosunkowo krótkim czasie, musi ona być jak najkrótsza, 

niezależnie od napotykanych warunków pogodowych. Stąd w przypadku tras o krótkich czasach 

przejścia dominuje wykorzystanie jedynie napędu mechanicznego przy nastawie „cała naprzód” 

(ciągła, czerwona linia – rysunek F.1). A to z kolei powoduje znaczący wzrost zużycia paliwa. 

Na podstawie rysunków przedstawiających przekroje frontów Pareto oraz tabel 

porównujących parametry tras wynikowych WEANM z trasami referencyjnymi, umieszczonych 

w załączniku F, wyciągnąć można następujące wnioski: 

1) Trasa WEANM_CZAS znajduje się na wszystkich przekrojach frontu Pareto bardzo 

blisko IZO_REF_CZAS, co świadczy o zbliżonych wartościach uzyskiwanych 

parametrów. We wszystkich przypadkach WEANM_CZAS osiąga jednak krótszy 

czas przejścia (od 0,1% do 18,8%) niż IZO_REF_CZAS. Średnia wartość zysku na 

czasie przejścia dla WEANM_CZAS względem IZO_REF_CZAS wynosi 2,93%.  

2) W przypadku trasy Plymouth – Halifax, data rozpoczęcia podróży 2008-02-15 

12:00:00, osiągnięto zysk na czasie przejścia 18,8%, znacznie przekraczający średnią 

wartość zysku. Związane jest to z koniecznością silnej modyfikacji oryginalnej trasy 

zwróconej przez metodę izochron z optymalizacją czasu w trakcie generacji trasy 

IZO_REF_CZAS. Spowodowane jest to przecinaniem obszarów silnych wiatrów 

przez tę trasę. W wyniku tych modyfikacji trasa IZO_REF_CZAS dla tego przypadku 

jest trasą suboptymalną. 

3) W większości przypadków (10 z 12 przypadków) trasa WEANM_CZAS uzyskała nie 

gorszą (niższą lub równą) wartość współczynnika ryzyka trasy niż IZO_REF_CZAS, 

pomimo, że kryterium to miało przypisany zerowy współczynnik wagowy (tabela 

5-3). Wynika to z faktu, że trasa WEANM_CZAS należy do zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych, stąd w zbiorze tym dla zadanego czasu przejścia znajduje się 

trasa o najniższej znalezionej wartości współczynnika ryzyka. 

4) Trasa IZO_REF_PALIWO często znacząco odbiega od znalezionego frontu Pareto, 

co związane jest z przyjętym, suboptymalnym procesem optymalizacji zużycia 

paliwa dla metody izochron. W związku z tym trasa WEANM_PALIWO, 
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umiejscowiona zawsze w ramach frontu Pareto, znajduje się na rysunkach 

przekrojów frontu Pareto często w pewnej odległości od IZO_REF_PALIWO. 

Suboptymalność tras IZO_REF_PALIWO podkreśla również fakt, że średnie 

prędkości na tych trasach należą do przedziału 7,2w - 9,4w, podczas gdy prędkość 

eksploatacyjna przyjętego modelu wynosi 15w (tabela 4-1). Częściowo z tego 

powodu we wszystkich przypadkach WEANM_PALIWO posiada znacząco niższe 

zużycie paliwa (od 44,7% do 100%) w porównaniu do IZO_REF_PALIWO. Średnia 

wartość zysku na zużyciu paliwa dla WEANM_PALIWO względem 

IZO_REF_PALIWO wynosi 77,96%. Tak duże oszczędności w zużyciu paliwa 

możliwe są dzięki żegludze badanego modelu statku przy wyłączonym silniku.  

5) Trasy WEANM_PALIWO charakteryzują się krótszym czasem przejścia niż 

IZO_REF_PALIWO, średnio o 17,2%. Jednakże, porównując czasy przejścia tras 

WEANM_PALIWO oraz IZO_REF_CZAS, widoczne jest, że pierwsze z nich są 

znacząco dłuższe, średnio o 54,3%. Tak znaczące wydłużenie czasu przejścia na 

trasach z optymalizacją paliwową jest kosztem, opisanej wcześniej, drastycznej 

redukcji zużycia paliwa na tych trasach. W praktyce, z tego powodu, powinna być 

poszukiwana trasa ustalająca kompromis pomiędzy kryteriami optymalizacyjnymi. 

6) WEANM_KOMPROMIS jest trasą odzwierciedlającą wybór tego elementu frontu 

Pareto, który najlepiej odpowiada przyjętym przez użytkownika algorytmu 

(decydenta) wagom kryteriów optymalizacyjnych (tabela 5-3). Parametry osiągane 

przez trasy WEANM_KOMPROMIS stanowią wartości pośrednie w porównaniu do 

odpowiadających im tras WEANM_CZAS oraz WEANM_PALIWO, tzn. dla 

wszystkich badanych przypadków: 

a. WEANM_KOMPROMIS osiąga czas przejścia krótszy niż 

IZO_REF_PALIWO i jednocześnie dłuższy niż IZO_REF_CZAS, 

b. WEANM_KOMPROMIS osiąga zużycie paliwa mniejsze niż 

IZO_REF_CZAS i jednocześnie większe niż IZO_REF_PALIWO, 

c. WEANM_KOMPROMIS osiąga współczynnik ryzyka mniejszy zarówno od 

trasy IZO_REF_CZAS jak też od IZO_REF_PALIWO. 

7) Wartości (znormalizowanego) współczynnika ryzyka dla tras wynikowych WEANM 

oraz tras referencyjnych wahają się w granicach od 0,058 do 0,373. Wartości te 

wskazują na względną długość trasy (od 5,8% do 37,3%), którą statek musi przebyć 

w niekorzystnych warunkach wiatrowych, zdefiniowanych zgodnie z modelem 

przedstawionym w rozdziale 4.1. Z uwagi na fakt, że za niekorzystne uznawane są 

sytuacje, gdy prędkość wiatru zbliża się już do 35w, w przypadku tras omijających 

cyklony tropikalne (o średnich prędkościach wiatru przekraczających 65w) 

współczynnik ryzyka nie wykazuje tendencji wzrostowej. Wiąże się to z 
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bezwzględnym odrzucaniem tych fragmentów tras, które przekraczają graniczną 

wartość vw max (maksymalna akceptowalna prędkość wiatru, uzależniona od wartości 

kąta kursowego wiatru). 

8) Grupowanie elementów frontu Pareto na przekrojach dla trasy z Nowego Jorku do 

Rotterdamu (rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00) związane jest z 

niemożnością znalezienia tras dopuszczalnych o pośrednich wartościach parametrów 

z uwagi na napotkane ograniczenia (obszary silnych wiatrów). 

9) Tworzenie się wielokrotnych linii frontu Pareto, głównie dla przekrojów czasu 

przejścia i zużycia paliwa (np. dla trasy Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 

2008-09-02 00:00:00), związane jest z obecnością w zbiorze rozwiązań 

Pareto-optymalnych tras o podobnych wartościach czasów przejścia oraz zużycia 

paliwa przy jednoczesnym silnym zróżnicowaniu wartości współczynnika ryzyka.   

 

Podsumowując, algorytm WEANM, dzięki zastosowanemu procesowi optymalizacji 

wielokryterialnej, tworzy zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, oferujący znacznie większą 

elastyczność wyboru ostatecznych wyników (za pośrednictwem wag kryteriów 

optymalizacyjnych) w porównaniu z jednokryterialną metodą izochronową. Ostatecznym 

wynikiem działania algorytmu WEANM może być zarówno trasa posiadająca cechy 

charakterystyczne dla optymalizacji jednokryterialnej (np. WEANM_CZAS czy 

WEANM_PALIWO) jak również trasa wykorzystująca w pełni mechanizmy optymalizacji 

wielokryterialnej (WEANM_KOMPROMIS). Przewaga optymalizacji wielokryterialnej nad 

jednokryterialną polega głównie na możliwości znalezienia kompromisu w sytuacji 

konkurujących kryteriów optymalizacyjnych. Przewaga ta jest szczególnie widoczna, gdy 

wybór konkretnej trasy jest silnie subiektywny, a próba zastąpienia wektora funkcji celów przez 

jedną zbiorczą funkcję celu mogłaby wyeliminować trasę uznawaną przez niektórych 

decydentów za najkorzystniejszą. W rozważanym problemie wzajemna rywalizacja pomiędzy 

kryteriami jest widoczna najwyraźniej w przekrojach frontu Pareto dla pary kryteriów: czas 

przejścia oraz zużycie paliwa, co uzasadniono wcześniej. 

Wart zaznaczenia jest fakt, że główny nakład czasowy algorytmu WEANM związany 

jest z generacją zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych. Z tego powodu wybór końcowych 

rozwiązań przy ustalonych wagach kryteriów dla gotowego zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych jest niemalże natychmiastowy. Pozwala to użytkownikowi algorytmu 

(decydentowi) na szybkie uzyskanie pożądanej liczby rozwiązań końcowych.  
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5.2 Badania porównawcze modelu statku z napędem hybrydowym oraz 

mechanicznym 

Badania te służą oszacowaniu potencjalnych zysków, wynikających z zastosowania 

napędu hybrydowego statku w porównaniu z klasycznym napędem mechanicznym. W tym celu 

przeprowadzono porównanie tras wynikowych algorytmu WEANM dla: 

a) modelu statku z napędem hybrydowym (rozdział 4.2.1), dla którego poszukiwano 

tras: WEANM_CZAS, WEANM_PALIWO oraz WEANM_KOMPROMIS, 

b) modelu statku z napędem mechanicznym, będącego modelem a) zredukowanym do 

napędu mechanicznego (żagle zrzucone), dla którego poszukiwano tras: 

WEANM_CZAS_TYLKO_SILNIK, WEANM_PALIWO_TYLKO_SILNIK, 

WEANM_KOMPROMIS_TYLKO_SILNIK. 

Porównaniu podlegały trasy pomiędzy 6 zakładanymi parami portów dla daty rozpoczęcia 

podróży 2008-02-15 12:00:00.  

Przedstawione wcześniej wyniki porównania algorytmu WEANM z metodą izochron 

(rozdział 5.1 oraz załącznik F), uzyskano dla modelu statku z napędem hybrydowym. Stąd też, 

w niniejszych badaniach wyniki przedstawione w załączniku F (trasy WEANM_CZAS, 

WEANM_PALIWO oraz WEANM_KOMPROMIS) przyjęto, jako wyniki działania algorytmu 

dla modelu statku z napędem hybrydowym. W tabeli 5-5 przedstawiono wagi preferencji 

kryteriów optymalizacyjnych, przyjęte w niniejszych badaniach.  

Tabela 5-5 Przyjęte wagi preferencji kryteriów optymalizacyjnych wraz z przypisanymi im 
zbiorami rozmytymi dla zakładanego zbioru tras wynikowych WEANM w badaniach 

porównawczych modelu statku z napędem hybrydowym oraz mechanicznym 

 
Wagi preferencji kryteriów 

Trasa Czas przejścia Zużycie paliwa 
Współczynnik 

ryzyka 

WEANM_CZAS 
bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

WEANM_PALIWO 
nieważne 

(0,0; 0,0; 0,0) 
bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

WEANM_KOMPROMIS 
ważne 

(0,5; 0,7; 1,0) 
mniej ważne 
(0,0; 0,3; 0,5) 

bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

WEANM_CZAS_TYLKO_SILNIK 
bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

WEANM_PALIWO_TYLKO_SILNIK 
nieważne 

(0,0; 0,0; 0,0) 
bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

nieważne 
(0,0; 0,0; 0,0) 

WEANM_KOMPROMIS_TYLKO_SILNIK 
ważne 

(0,5; 0,7; 1,0) 
mniej ważne 
(0,0; 0,3; 0,5) 

bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 
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W załączniku G przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. W kolejnym punkcie 

omówiono uzyskane wyniki oraz przedstawiono wypływające z nich wnioski.  

5.2.1 Omówienie wyników badań porównawczych modelu statku z napędem 

hybrydowym oraz mechanicznym 

Czasy wykonania algorytmu WEANM dla modelu statku z napędem mechanicznym 

(zredukowany model statku z napędem hybrydowym) były zbliżone do wartości uzyskanych w 

czasie badań opisanych w rozdziale 5.1 i wynosiły od 14 min. do 42 min. (dla AMD Turion 

64x2, 2.00 GHz, 2.00 GB RAM).  

Na podstawie wyników badań porównawczych (załącznik G) tras wyznaczonych przez 

algorytm WEANM dla statku z napędem hybrydowym oraz napędem mechanicznym można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Największe podobieństwo, w sensie położenia punktów zwrotu oraz wartości 

podstawowych parametrów tras, zauważalne jest dla tras z optymalizacją czasu. Dla 

tras z optymalizacją zużycia paliwa oraz tras kompromisowych różnice pomiędzy 

trasami są najczęściej znacznie większe. Tendencja ta wskazuje na silny wpływ 

pędnika wiatrowego (żagli) na zużycie paliwa oraz wartości współczynnika ryzyka 

trasy (kryterium o najwyższej wadze dla tras kompromisowych, patrz tabela 5-5). 

W porównaniu do tych kryteriów, czas przejścia statku zależy w mniejszym stopniu 

od zastosowanego typu napędu.   

2. Zauważalne są pewne stałe tendencje wśród uzyskanych wyników, a mianowicie: 

a. WEANM_CZAS w stosunku do WEANM_CZAS_TYLKO_SILNIK jest 

zawsze krótsza (o 0,8% - 2,9%), wymaga mniejszego zużycia paliwa (o 

0,8% - 2,9%) oraz posiada większą wartość współczynnika ryzyka (o 6,7% 

- 67%). Oznacza to, że żegluga z wykorzystaniem napędu żaglowego dla 

optymalizacji czasu przejścia daje stałe, choć niewielkie, zyski na czasie 

żeglugi oraz zużyciu paliwa, kosztem zmniejszenia bezpieczeństwa żeglugi. 

Średnia prędkość na trasie dla napędu hybrydowego jest zawsze 

nieznacznie większa (o 1,2% - 3,3%) od analogicznej wartości dla napędu 

mechanicznego, co jest konsekwencją krótszego czasu przejścia na trasie. 

b. WEANM_PALIWO w stosunku do WEANM_PALIWO_TYLKO_SILNIK 

umożliwia drastyczne ograniczenie zużycia paliwa (o 85,6% - 100%) 

kosztem wydłużonego czasu trwania podróży (o 21% - 47,8%) oraz 

większej wartości współczynnika ryzyka (o 15,5% - 124,5%). Tak znaczące 

zyski na zużyciu paliwa, sięgające nawet 100%, możliwe są dzięki 

wyłączaniu silnika podczas żeglugi w sprzyjających warunkach 
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wiatrowych. Wzrost wartości współczynnika ryzyka (w niektórych 

przypadkach nawet o ponad 100%) związany jest z częstym 

wykorzystywaniem pędnika wiatrowego na trasach WEANM_PALIWO. 

Średnia prędkość na trasie dla napędu hybrydowego jest zawsze znacząco 

mniejsza (o 18,7% - 30,6%) od analogicznej wartości dla napędu 

mechanicznego, co jest konsekwencją wydłużonego czasu przejścia na 

trasie oraz, ponownie, bardzo częstego korzystania z pędnika wiatrowego 

na trasach WEANM_PALIWO. 

c. Trasy WEANM_KOMPROMIS w porównaniu do tras 

WEANM_KOMPROMIS_TYLKO_SILNIK umożliwiają zysk na zużyciu 

paliwa (o 2,1% - 61,1%) kosztem dłuższego czasu przejścia (o 6% - 22,9%) 

oraz często większych wartości współczynnika ryzyka (o 7,9% - 56,6%). 

Dla tras kompromisowych maksymalny możliwy zysk na zużyciu paliwa 

nie może być już tak duży jak w poprzednim przypadku (b.) z uwagi na 

mniejszy wpływ kryterium zużycia paliwa (tabela 5-5) w czasie procesu 

optymalizacyjnego. Średnia prędkość na trasie dla napędu hybrydowego 

jest zawsze mniejsza (o 2,7% - 19,8%) od analogicznej wartości dla napędu 

mechanicznego, co jest konsekwencją wydłużonego czasu przejścia na 

trasie oraz częstego korzystania z pędnika wiatrowego na trasach 

WEANM_KOMPROMIS. 

3. Dla tras z optymalizacją czasu przejścia procentowe wartości zysku na czasie 

przejścia oraz zużyciu paliwa są sobie równe. Wynika to z faktu, że w tym 

przypadku zysk na zużyciu paliwa związany jest głównie ze skróceniem długości 

trasy, a nie dodatkowym wykorzystaniem żagli oraz wyłączeniem silnika. 

Wykorzystanie jedynie napędu żaglowego w większości przypadków powoduje 

zmniejszenie średnich wartości prędkości dla charakterystyki prędkościowej (licząc 

po wszystkich wartościach kąta kursowego wiatru), stąd w przypadku tras 

z optymalizacją czasu rzadkie stosowanie tego typu napędu na trasach 

WEANM_CZAS.   

4. Ze względu na odmienną charakterystykę współczynnika kształtu λ, przedstawioną 

wcześniej na rysunku 4.1, wartości współczynnika ryzyka (4.1.5) dla statku 

z napędem hybrydowym oraz mechanicznym różnią się znacząco. Związane jest to 

z koniecznością modelowania zwiększonego ryzyka na tych odcinkach trasy, na 

których dominuje wykorzystanie żagli przy jednoczesnym napotykaniu silnych 

wiatrów (o prędkości powyżej 35w). Fakt ten uzasadnia, zaobserwowaną wcześniej, 

tendencję zwiększania się wartości współczynnika ryzyka dla tras statku z napędem 
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hybrydowym w porównaniu do, zbliżonych pod względem położenia punktów 

zwrotu, tras dla statku z napędem mechanicznym (TYLKO_SILNIK). Możliwa jest 

sytuacja, gdy dwie trasy, posiadające ten sam zbiór punktów zwrotu, będą znacząco 

różnić się w wartościach współczynnika ryzyka, z uwagi na różne typy napędu 

wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy oraz różne momenty 

przybycia do kolejnych punktów zwrotu. 

 

Podsumowując, badania porównawcze algorytmu WEANM dla napędu hybrydowego 

oraz mechanicznego wykazały możliwość bardzo dużych oszczędności w zużyciu paliwa dzięki 

zastosowaniu napędu hybrydowego oraz procesów optymalizacyjnych, dedykowanych dla tego 

typu napędu. Całkowity brak zużycia paliwa na trasie WEANM_PALIWO (np. 

Plymouth - Halifax) oznacza pełną rezygnację z wykorzystania napędu mechanicznego 

(silnika), związaną ze znalezieniem w procesie optymalizacji trasy o najbardziej dogodnych 

warunkach wiatrowych. Kwestia praktycznego wykorzystania tak wyznaczonej trasy pozostaje 

pytaniem otwartym. Prawdopodobnie, w normalnych warunkach eksploatacji i dla aktualnych 

cen na rynkach paliwowych, kapitan statku nie podejmie decyzji o redukcji średniej prędkości 

statku z 12,5w do 9,9w w celu zaoszczędzenia około 145t paliwa (porównanie dla tras 

WEANM_PALIWO oraz WEANM_PALIWO_TYLKO_SILNIK na trasie Plymouth - Halifax). 

Jednakże, trasy WEANM_PALIWO mogą znaleźć zastosowanie w sytuacji ponownego wzrostu 

światowych cen ropy naftowej lub też w przypadku zaistnienia sytuacji ekstremalnych w czasie 

rejsu.    

5.3 Badania algorytmu WEANM dla wielu źródeł danych pogodowych 

Badania te służą weryfikacji działania metody uwzględniania wielu źródeł danych 

pogodowych w algorytmie WEANM (rozdział 4.3.9). W tym celu założono badanie algorytmu 

dla okresu od 2008-09-02 do 2008-09-15. Przygotowano trzy zestawy pomocniczych danych 

pogodowych dla tego okresu czasu, obejmujących prognozy prędkości oraz kierunku wiatru. 

Z uwagi na trudności w pozyskaniu danych pogodowych z innych źródeł niż założono 

w modelu badawczym (dane modelu WaveWatch III stanowią podstawę większości prognoz 

oferowanych przez światowe instytucje meteorologiczne), w przygotowanych zestawach 

wprowadzono odchylenie od wartości danych pogodowych rzeczywistych prognoz Wave 

Watch III z okresu od 2008-08-29 do 2008-09-01. Dla tak utworzonego zestawu czterech źródeł 

pogodowych (źródło podstawowe oraz trzy pomocnicze), możliwe było zastąpienie 

pojedynczych wartości, osiąganych przez trasy w ramach elementów wektora funkcji celów 

(4.1.1), przez odpowiadające im czteroelementowe wektory wartości, obliczanych zgodnie z 

(4.1.2) - (4.1.4) dla kolejnych źródeł danych.   
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Proponowany sposób uwzględniania danych pogodowych modyfikuje algorytm 

WEANM jedynie w jego końcowej fazie, kiedy ewolucyjny proces optymalizacyjny jest już 

zakończony. Z tego powodu w niniejszych badaniach wykorzystano zbiory rozwiązań 

Pareto-optymalnych wyznaczone w ramach badań porównawczych algorytmu WEANM 

z metodą izochron (rozdział 5.1 oraz załącznik F).  

W trakcie badań dla każdej pary portów poszukiwana była trasa kompromisowa 

(WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY), która następnie była porównywana 

z trasą kompromisową, uprzednio wyznaczoną dla pojedynczego źródła danych 

(WEANM_KOMPROMIS). W tabeli 5-6 przedstawiono wagi preferencji kryteriów 

optymalizacyjnych, przyjęte w niniejszych badaniach.   

Tabela 5-6 Wagi preferencji kryteriów optymalizacyjnych wraz z przypisanymi im zbiorami 
rozmytymi dla tras w badaniach algorytmu WEANM dla wielu źródeł danych pogodowych 

 
Wagi preferencji kryteriów 

Trasa Czas przejścia Zużycie paliwa 
Współczynnik 

ryzyka 

WEANM_KOMPROMIS 
ważne 

(0,5; 0,7; 1,0) 
mniej ważne 
(0,0; 0,3; 0,5) 

bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY 
ważne 

(0,5; 0,7; 1,0) 
mniej ważne 
(0,0; 0,3; 0,5) 

bardzo ważne 
(0,7; 1,0; 1,0) 

 

Wyniki badań algorytmu WEANM dla zakładanego zbioru źródeł danych pogodowych 

oraz 6 par portów umieszczono w załączniku H. W kolejnym punkcie omówiono uzyskane 

wyniki oraz przedstawiono wypływające z nich wnioski. 

 

5.3.1 Omówienie wyników badań algorytmu WEANM dla wielu źródeł danych 

pogodowych 

Zgodnie z oczekiwaniami, wprowadzenie proponowanej metody uwzględniania wielu 

źródeł danych pogodowych przez algorytm WEANM (rozdział 4.3.9) wydłużyło czasy 

wykonania tego algorytmu. W badanych przypadkach wykorzystano gotowe zbiory rozwiązań 

Pareto-optymalnych, stąd też pomiarowi podlegał jedynie ostatni etap pracy algorytmu. Etapem 

tym jest sortowanie i przygotowanie rankingu rozwiązań (tras), zgodnie z preferencjami 

decydenta. Dla wcześniej zrealizowanych badań (rozdziały 5.1 - 5.2) czas realizacji tego etapu 

wynosił mniej niż jedna sekunda. Natomiast w przypadku eksperymentów przeprowadzonych 

dla wielu źródeł danych pogodowych, czas ten wahał się od 3,5 min. do 14 min. (dla AMD 

Turion 64 X2, 2.00 GHz, 2.00 GB RAM). Tak znaczące wydłużenie czasu realizacji związane 

jest z wykorzystaniem kryteriów opisanych za pomocą wielowymiarowej zmiennej losowej 

(rozdział 4.3.9.1). W procesie obliczeń największe trudności stwarzało sortowanie listy 
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wektorów A’ zgodnie z porządkiem (4.3.13). W sytuacji, gdy dla dwóch wektorów niemożliwe 

jest ustalenie wzajemnej dominacji pierwszego ani drugiego stopnia, konieczne jest badanie 

tzw. dominacji słabej, charakteryzujące się znaczną czasową złożonością obliczeniową. Do 

wyznaczania dominacji słabej dochodzi najczęściej, gdy istnieje duże zróżnicowanie wartości 

dla danego elementu (tutaj: źródła danych) wszystkich rozpatrywanych wektorów. Dla tras 

Halifax - Plymouth oraz Nowy Jork - Rotterdam odnotowano największe zróżnicowanie 

wartości współczynników ryzyka w populacji tras wyznaczonych dla czterech źródeł danych. 

Stąd, w tych przypadkach, czas sortowania tras oraz przygotowania końcowego rankingu był 

najdłuższy.  

Dla wszystkich sześciu badanych przypadków (załącznik H) algorytm WEANM wybrał 

inną trasę kompromisową (WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY) 

w porównaniu z trasą znalezioną dla pojedynczego źródła danych (WEANM_KOMPROMIS). 

Trasy te są najbardziej zbliżone pod względem położenia punktów zwrotu oraz podstawowych 

parametrów (czas przejścia, zużycie paliwa, współczynnik ryzyka) dla par portów: 

Lizbona - Miami, Miami - Lizbona oraz Plymouth - Halifax. Natomiast dla par portów 

Halifax - Plymouth oraz Rotterdam - Nowy Jork odnotowano różnice w wartościach 

parametrów tras WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY oraz 

WEANM_KOMPROMIS przekraczające 10%, pomimo znacznego podobieństwa położenia 

kolejnych punktów zwrotu. Największe różnice pomiędzy porównywanymi trasami dotyczą 

pary portów Nowy Jork - Rotterdam. W tym przypadku trasa 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY jest w stosunku do 

WEANM_KOMPROMIS (uwzględniając parametry dla podstawowego źródła danych): 

− krótsza o około 27%, 

− bardziej kosztowna, gdyż wymaga większego o około 49% zużycia paliwa, 

− mniej bezpieczna, ponieważ posiada współczynnik ryzyka większy o około 

50%.   

 

Sytuacja ta związana jest z obecnością, choć jedynie dla prognoz pomocniczych źródeł pogody, 

dodatkowych pól silnych wiatrów w rejonie trasy ortodromicznej z Nowego Jorku do 

Rotterdamu. Tłumaczy to znaczący wzrost wartości współczynnika ryzyka. Pojawianie się 

dodatkowych pól silnych wiatrów zadecydowało o konieczności wyboru trasy znacząco 

odbiegającej od pierwotnej (WEANM_KOMPROMIS). Spowodowało również zwiększenie 

wpływu silnika na prędkość statku. Stąd też większe zużycie paliwa na tej trasie, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu prognozowanego czasu trwania podróży. 

 Na podstawie analizy wykresów wartości odchyleń standardowych wartości 

parametrów tras (załącznik H) wyciągnąć można następujące wnioski: 
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1. Największe zróżnicowanie wartości uzyskiwanych w ramach populacji czterech źródeł 

danych dotyczyło współczynnika ryzyka. Maksymalna wartość odchylenia 

standardowego tego współczynnika wyniosła 0,15 (Halifax - Plymouth), co stanowi 

ponad 84% średniej wartości współczynnika ryzyka (0,177) dla wszystkich 

rozpatrywanych przypadków. Tak duże zróżnicowanie tych wartości jest wynikiem 

możliwości stosowania różnych typów napędu na poszczególnych odcinkach tras w 

ramach badanej populacji źródeł danych. Wcześniej, w rozdziale 5.2.1, opisano 

powody, dla których wartości współczynnika ryzyka dwóch tras o takim samym 

zbiorze punktów zwrotu mogą znacząco różnić się od siebie. 

2. Znacznie mniejsze zróżnicowanie wartości odchyleń standardowych dotyczyło 

parametrów czasu przejścia oraz zużycia paliwa. Maksymalna wartość odchylenia 

standardowego czasu przejścia wyniosła niecałe 12h (Plymouth - Halifax), co stanowi 

jedynie 5,3% średniej wartości czasu przejścia (225,3h). Natomiast maksymalna 

wartość odchylenia standardowego zużycia paliwa wyniosła nieco ponad 10,5t 

(Rotterdam - Nowy Jork), co stanowi tylko 4,5% średniego zużycia paliwa (233,16t) 

dla rozpatrywanych tras. Fakty te wskazują na znacznie mniejszą, w porównaniu do 

współczynnika ryzyka, wrażliwość wymienionych parametrów trasy na zmiany danych 

pogodowych. 

 

 Podsumowując, przeprowadzone badania wykazały poprawność opracowanej metody 

rozszerzenia algorytmu WEANM o uwzględnianie wielu źródeł danych pogodowych. 

Poszerzenie funkcjonalności algorytmu wiąże się jednak ze znaczącym zwiększeniem czasu 

niezbędnego na jego uruchomienie. W praktyce, gdy czas podejmowania decyzji co do wyboru 

trasy jest ograniczony (np. do maksymalnie 1h), może zaistnieć potrzeba modyfikacji części 

założeń działania opisywanej metody.  

Jednym z proponowanych podejść może być rezygnacja z wyznaczania wektorów 

wartości współczynnika ryzyka tzn. powrót do pojedynczych wartości tego współczynnika, 

wyznaczanych jedynie dla podstawowego źródła danych. Taka modyfikacja mogłaby znacząco 

skrócić czas potrzebny na realizację zadania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 

wiarygodności uzyskiwanych wyników (niski stopień wrażliwości za zmiany danych 

pogodowych pozostałych parametrów trasy, tj. czasu przejścia oraz zużycia paliwa). 

Innym rozwiązaniem może być wykluczenie możliwości zmiany typu napędu na 

odcinkach tras badanych dla pomocniczych źródeł danych pogodowych. Bezpośrednim 

skutkiem tej zmiany byłoby zmniejszenie różnic w wartościach współczynników ryzyka danej 

trasy dla badanej populacji źródeł danych. W efekcie, z uwagi na zmniejszoną konieczność 

wyznaczania słabej dominacji, czas realizacji procesu sortowania tras i przygotowania 

końcowego rankingu uległby skróceniu.  
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6 WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań, algorytm WEANM może być 

skutecznym, konkurencyjnym wobec istniejących wcześniej, rozwiązaniem problemu 

optymalizacji oceanicznych tras przejścia statków. Dzięki połączeniu dwóch metod 

optymalizacji wielokryterialnej, a mianowicie ewolucyjnego algorytmu SPEA oraz metody 

rankingowej Fuzzy TOPSIS, możliwe jest poszukiwanie tras, które pozwalają na osiągnięcie 

kompromisu pomiędzy elementami zakładanego wektora kryteriów optymalizacyjnych 

(WEANM_KOMPROMIS). Dodatkowo, przy wykorzystaniu elastycznej metody konfiguracji 

preferencji decydenta za pośrednictwem wartości lingwistycznych, algorytm WEANM 

umożliwia poszukiwanie tras (WEANM_CZAS oraz WEANM_PALIWO), stanowiących 

odpowiedniki tras referencyjnych (IZO_REF_CZAS oraz IZO_REF_PALIWO) znajdowanych 

przez klasyczne, jednokryterialne metody nawigacji meteorologicznej. Należy stwierdzić, że we 

wszystkich badanych przypadkach trasy WEANM_CZAS oraz WEANM_PALIWO osiągnęły 

mniejsze wartości czasu przejścia oraz zużycia paliwa od tras referencyjnych znalezionych 

przez metodę izochron, co było możliwe dzięki włączeniu tras IZO_REF_CZAS oraz 

IZO_REF_PALIWO do procesu generacji populacji początkowej. 

Zasadność poszukiwania tras kompromisowych jest najbardziej widoczna w sytuacjach, 

gdy cześć kryteriów optymalizacyjnych konkuruje ze sobą. Jak wynika z wniosków 

przedstawionych w rozdziale 5.1, w przypadku przyjętego modelu statku z napędem 

hybrydowym, wzajemna rywalizacja pomiędzy kryteriami widoczna jest najwyraźniej dla 

kryteriów czasu przejścia oraz zużycia paliwa. Skrócenie czasu przejścia na trasie wymaga 

zmniejszenia wpływu napędu żaglowego, co wpływa na zwiększenie zużycia paliwa. Natomiast 

dążenie do minimalizacji zużycia paliwa powoduje zmniejszanie wpływu napędu 

mechanicznego, co z kolei wpływa na wydłużenie czasu przejścia. Zatem w praktycznych 

zastosowaniach pożądane jest poszukiwanie trasy, która, w zależności od preferencji decydenta, 

ustalać będzie kompromis głównie pomiędzy kryteriami czasu przejścia oraz zużycia paliwa. 

Propozycję takiego kompromisu przedstawia konfiguracja trasy WEANM_KOMPROMIS 

(tabela 5-3).   

Przyjęcie do badań modelu statku z napędem hybrydowym wpłynęło nie tylko na 

uwypuklenie problemu znajdowania kompromisu pomiędzy kryteriami, lecz również 

rozszerzyło zakres potencjalnych oszczędności, możliwych do osiągnięcia dzięki procedurom 

optymalizacyjnym dedykowanym dla tego typu napędu. W szczególności, zakładana możliwość 

żeglugi przy wyłączonym silniku, umożliwiła znaczące ograniczenie zużycia paliwa. Wnioski z 

badań porównawczych napędu hybrydowego oraz mechanicznego (rozdział 5.2) wskazują na 

tendencje zmniejszenia zużycia paliwa od około 85% aż do 100% (w skrajnym przypadku 

całkowitego zastąpienia napędu mechanicznego jedynie przez napęd żaglowy) przy 
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jednoczesnym wzroście czasu przejścia od około 21% do 48%. Wyniki uzyskane w zakresie 

redukcji zużycia paliwa są również efektem przyjętych charakterystyk modelu badawczego 

statku (Oleksiewicz, 2008). Dla badanego modelu możliwe były jednoczesne redukcje zużycia 

paliwa oraz zachowanie akceptowalnych średnich prędkości statku (w granicach od 9,5w do 

11w). 

Znacznie mniejszy wpływ typu napędu widoczny jest dla analizowanych wartości 

czasów przejścia na trasach. Zaobserwowano tu zysk w granicach od około 1% do 3% na 

korzyść napędu hybrydowego. Natomiast analizując wpływ typu napędu statku na jego 

bezpieczeństwo sformułowano wniosek, że zastosowanie napędu hybrydowego powoduje 

obniżenie bezpieczeństwa na trasie, z uwagi na zwiększony wpływ wiatru na stateczność statku. 

Znalazło to również potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań (załącznik G).  

Jak wykazały przeprowadzone badania, na czas realizacji algorytmu WEANM 

największy wpływ ma ewolucyjny proces optymalizacyjny. Dla tras o dużej liczbie 

napotykanych ograniczeń zaobserwować można znaczące wydłużenie czasu niezbędnego do 

znalezienia zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych. Dodatkowo, wprowadzenie dywersyfikacji 

źródeł danych pogodowych, zgodnie z metodą przedstawioną w rozdziale 4.3.9, powoduje 

zwiększenie nakładu czasu potrzebnego na uzyskanie końcowego rezultatu. Jednakże, biorąc 

pod uwagę wszystkie te elementy, najdłuższy zaobserwowany czas kompleksowej realizacji 

algorytmu WEANM (42 min. + 14 min. = 56 min.) nie przekracza zakładanej granicy 

1 godziny. Czas ten stanowi wartość akceptowalną z punktu widzenia ewentualnego przyszłego 

dostosowywania algorytmu WEANM do pracy w trybie dynamicznej aktualizacji trasy. 

Niestety porównanie czasu realizacji zadania optymalizacyjnego dla algorytmu WEANM oraz 

innych metod nawigacji meteorologicznej wypada niekorzystnie dla tego algorytmu. Jest to 

ceną, jaką trzeba zapłacić za zwiększenie funkcjonalności, chociażby przejścia z optymalizacji 

jednokryterialnej na wielokryterialną, operującą na zbiorach Pareto. 

Celem pracy, przedstawionym wcześniej w rozdziale 1.1, było opracowanie nowej 

metody nawigacji meteorologicznej wykorzystującej techniki optymalizacji wielokryterialnej 

oraz weryfikacja tej metody dla modelu statku z napędem hybrydowym. Proponowany przez 

autorkę wielokryterialny ewolucyjny algorytm nawigacji meteorologicznej (WEANM) stanowi 

implementację takiej właśnie metody. Algorytm WEANM, opisany w rozdziale 4.3, posiada 

następujące cechy, odnoszące się do szczegółowych celów pracy (rozdział 1.1): 

I. Rozszerza funkcjonalność dotychczas proponowanych metod nawigacji 

meteorologicznej poprzez umożliwienie poszukiwania tras kompromisowych względem 

zadanego zbioru kryteriów, 

II. Poszukuje trasy statku w procesie optymalizacji uwzględniającym wektor funkcji celów 

(4.1.1), zawierający elementy składowe opisujące: 

a. czas przejścia statku daną trasą (4.1.3), 
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b. zużycie paliwa niezbędne do przejścia statku na danej trasie (4.1.4), 

c. współczynnik ryzyka przejścia statku daną trasą (4.1.2), 

III. Ogranicza proces optymalizacyjny jedynie do tras spełniających następujące wymogi: 

a. trasa nie może przecinać lądu, 

b. żaden odcinek trasy nie może przebiegać w rejonie zagrożenia spowodowanego 

przez niekorzystne warunki meteorologiczne, tj. 

− wiatry o prędkości przekraczającej maksymalną akceptowalną prędkość 

vw max(γ) (w tym również depresje oraz cyklony tropikalne), 

− pokrywę lodową (obszary o niezerowej zwartości lodu), 

− góry lodowe. 

IV. Realizuje procesu optymalizacji wielokryterialnej poprzez poszukiwanie elementów 

zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych, 

V. Uwzględnia preferencje decydenta dotyczące kryteriów optymalizacyjnych, 

specyfikowane za pośrednictwem wartości lingwistycznych, 

VI. Przedstawia wynik w postaci rankingu tras (uszeregowanie od najkorzystniejszej do 

najmniej korzystnej), 

VII. Umożliwia uwzględnianie danych pogodowych pochodzących z więcej niż jednego 

źródła w procesie poszukiwania trasy wynikowej (rozszerzenie podstawowej wersji 

algorytmu WEANM, opisane w rozdziale 4.3.9), 

VIII. Dostarcza końcowe wyniki w akceptowalnym czasie tj. nie dłuższym niż jedna godzina. 

 

Podsumowując, algorytm skutecznie rozwiązuje postawiony problem planowania trasy statku 

z napędem hybrydowym. 
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PODSUMOWANIE 

Planowanie oceanicznej trasy statku wymaga przeprowadzenia procesu optymalizacji 

uwzględniającego różnorodne kryteria, a wśród nich czas trwania podróży, zużycie paliwa oraz 

bezpieczeństwo statku na trasie, jak również zbiór ograniczeń nawigacyjnych. W przypadku 

statku z napędem hybrydowym, tj. statku wyposażonego w silnik oraz dodatkowy napęd 

żaglowy, zaobserwować można silną rywalizację pomiędzy kryteriami, w szczególności 

pomiędzy czasem przejścia oraz zużyciem paliwa. Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych 

stanowi formalne rozwiązanie wielokryterialnego problemu optymalizacyjnego i umożliwia 

wybór rozwiązania ustalającego kompromis pomiędzy wartościami uzyskiwanymi dla 

poszczególnych kryteriów. Niezbędne dla ustalenia takiego kompromisu jest określenie 

preferencji decydenta (np. kapitana statku) wobec przyjętego zbioru kryteriów.  

Dotychczasowe metody nawigacji meteorologicznej korzystają z procedur 

optymalizacji jednokryterialnej bądź też wskaźników wielokryterialnych, lecz nie umożliwiają 

znajdowania tras Pareto-optymalnych. Stąd też autorka zaproponowała, opracowała 

i zaimplementowała nowe rozwiązanie nawigacji meteorologicznej statku, wykorzystujące dwa 

mechanizmy optymalizacji: 

− wielokryterialny algorytm ewolucyjny SPEA, poszukujący zbioru rozwiązań 

(tras) Pareto-optymalnych, 

− wielokryterialną metodę rankingową Fuzzy TOPSIS, która, na podstawie 

preferencji decydenta, wyrażonych za pomocą wartości lingwistycznych, 

tworzy końcowy ranking rozwiązań (tras). 

 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych zrealizowano następujące zadania: 

1. Przeprowadzono syntezę metod optymalizacji wielokryterialnej (rozdział 2). 

2. Dokonano przeglądu aktualnie dostępnych metod planowania oceanicznej drogi statku, 

ze szczególnym uwzględnieniem metod nawigacji meteorologicznej (rozdział 3). 

3. Zdefiniowano problem optymalizacyjny w nawigacji meteorologicznej (rozdział 4.1). 

4. Opracowano model badawczy (rozdział 4.2), w tym opisano: 

a. przyjęty model statku z napędem hybrydowym (rozdział 4.2.1), 

b. sposób modelowania warunków meteorologicznych (rozdział 4.2.2). 

5. Opracowano wielokryterialny ewolucyjny algorytm nawigacji meteorologicznej 

(WEANM), stanowiący rozwiązanie dla zakładanego problemu optymalizacyjnego 

(rozdział 4.3). Algorytm WEANM wymagał zaprojektowania szeregu algorytmów 

pomocniczych, a mianowicie: 

a. algorytmu sprawdzającego przecinanie lądów (rozdział 4.3.3.1), 

b. algorytmu poszukującego nowego punktu na izochronie (rozdział 4.3.3.2), 
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c. algorytmu naprawy tras naruszających ograniczenia (rozdział 4.3.4.1), 

d. algorytmu naprawy tras zawierających pętle (rozdział 4.3.4.2), 

e. operatorów specjalizowanych dla zakładanego problemu optymalizacyjnego 

(rozdział 4.3.5), a w tym: 

i. operatora mutacji (rozdział 4.3.5.1), 

ii. operatora krzyżowania (rozdział 4.3.5.2), 

iii. operatora wygładzania (rozdział 4.3.5.3). 

6. Opracowano metodę rozszerzającą działanie algorytmu WEANM o uwzględnianie 

wielu źródeł danych pogodowych (rozdział 4.3.9), w tym m.in.: 

a. rozszerzono metodę Fuzzy TOPSIS o możliwość wprowadzenia kryteriów 

opisywanych przez wielowymiarowe zmienne losowe (rozdział 4.3.9.1). 

7. Stworzono program implementujący algorytm WEANM (załącznik D). 

8. Przeprowadzono badania wraz z wnioskami szczegółowymi dotyczącymi: 

a. porównania algorytmu WEANM z metodą izochron (rozdział 5.1, wyniki 

umieszczono w załączniku F), 

b. porównania działania algorytmu WEANM dla modelu statku z napędem 

hybrydowym oraz napędem mechanicznym (rozdział 5.2, wyniki - załącznik 

G), 

c. weryfikacji działania algorytmu WEANM dla wielu źródeł danych 

pogodowych (rozdział 5.3, wyniki - załącznik H). 

9. Przedstawiono podsumowanie wniosków z badań (rozdział 6).  

 

Wyniki przeprowadzonych badań wraz wnioskami potwierdziły osiągnięcie realizacji 

wszystkich postawionych celów.  

Autorka zamierza dalej rozwijać algorytm WEANM w kierunku stworzenia 

uniwersalnego oprogramowania do wielokryterialnego planowania trasy statku. Wymaga to 

przede wszystkim rozszerzenia przyjętego modelu statku oraz samego algorytmu o następujące 

elementy: 

− możliwość konfiguracji parametrów statku z napędem mechanicznym oraz 

określania charakterystyki prędkościowej dla takiego modelu statku, 

− wprowadzenie parametrów falowania (wysokość fali, kąt natarcia fali, itp.) do 

charakterystyki prędkościowej statku, 

− zastąpienie danych (dotyczących zjawisk lodowych) przez odpowiednie 

prognozy meteorologiczne, 

− uwzględnienie danych pochodzących z elektronicznych map nawigacyjnych 

(Electronic Navigational Chart - ENC), m.in. zaktualizowanej linii lądu oraz 
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dodatkowych ograniczeń nawigacyjnych, jak np. systemy rozgraniczania ruchu 

(Traffic Separation Scheme - TSS), 

− rozszerzenie zbioru ograniczeń optymalizacyjnych, w tym m.in. wprowadzenie 

dodatkowego źródła informacji o zagrożeniach cyklonami i tajfunami, 

a następnie uwzględnienie zasad taktycznego omijania tych zagrożeń,  

− wprowadzenie trybu dynamicznej aktualizacji trasy na podstawie prognoz 

krótkoterminowych. 
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ZAŁĄCZNIK A – LOKSODROMA I ORTODROMA W NAWIGACJI 

MORSKIEJ 

Definicje i wzory prezentowane w tym punkcie zaczerpnięto z prac (Jurdziński, 2003 B; 

Wolski, 2006). 

Loksodroma (rhumb line) 

Loksodroma to krzywa, która na powierzchni kuli lub elipsoidy przecina południki pod 

stałym kątem i spiralnie zbliża się do bieguna, którego nigdy nie osiąga (rysunek A.1). Trasa 

loksodromiczna (rysunek A.2), przebiegająca po loksodromie, łączącej punkt wyjściowy A oraz 

docelowy B, charakteryzuje się łatwością kreślenia na mapach o odwzorowaniu Mercatora oraz 

brakiem konieczności zmiany kursu na trasie. 

 

Rysunek A.1 Loksodroma na kuli ziemskiej 
(WWW NauticalIssues) 

 

Rysunek A.2 Trasa loksodromiczna  
(WWW Wikipedia)  

 

Trasa loksodromiczna nie jest łukiem koła wielkiego, nie stanowi więc najkrótszej drogi 

pomiędzy dwoma punktami na kuli ziemskiej. Jednakże, często stosuje się żeglugę na krótkich 

odcinkach trasy loksodromicznej, ze względu na niewielkie różnice kształtu loksodromy i koła 

wielkiego. 

Podstawowe zależności, służące do obliczenia kąta drogi nad dnem KDd oraz odległości 

d pomiędzy punktami A oraz B dla trasy loksodromicznej przyjmują postać: 

AB

AB

AAB

dKDtg
φφ

φφ
φλλ

-

)
2

-
(cos)-(

 
+⋅

=  (A.1) 

dAB KDd  sec)-( ⋅= φφ  (A.2) 

gdzie: 

ϕA, λA – współrzędne punktu wyjściowego A, 

ϕB, λB – współrzędne punktu docelowego B. 
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Ortodroma (great circle) 

Ortodroma to łuk koła wielkiego, przechodzącego przez dwa punkty leżące na 

powierzchni kuli ziemskiej. Trasa ortodromiczna (rysunek A.3) jest najkrótszą trasą łączącą te 

punkty na kuli. Oszczędności długości trasy ortodromicznej względem trasy loksodromicznej 

widoczne są dopiero przy znacznych odległościach pomiędzy łączonymi punktami. Dlatego też 

przyjmuje się, że żegluga ta odbywa się głównie na trasach oceanicznych. Dodatkowo, przy 

żegludze w dużych szerokościach geograficznych, ortodroma często przebiega przez rejony 

niebezpieczne ze względu na układ lądów oraz warunki hydro-meteorologiczne. Brak stałej 

wartości kąta przecięcia południków ortodromy na mapie o zobrazowaniu Mercatora powoduje 

z kolei konieczność ciągłej zmiany kursu. Z tych też powodów w praktyce żegluga po 

ortodromie przebiega odcinkami loksodromicznymi, wpisanymi w ortodromę.  

 

 

Rysunek A.3 Trasa ortodromiczna (WWW Wikipedia) 

 

Podstawowe zależności, służące do obliczenia początkowego kursu α, końcowego 

kursu γ oraz odległości d pomiędzy punktami A oraz B dla trasy ortodromicznej na kuli 

przyjmują postać: 

AABBA
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φ  sinλ-λcos-φtgφ cos
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d eccos φ cos λ-λsinβ sin
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 (A.4) 

)(= ABBABA λ-λcos cosφ cosφ+ sinφsinφd cos  (A.5) 

gdzie: 

ϕA, λA – współrzędne punktu wyjściowego A, 

ϕB, λB – współrzędne punktu docelowego B. 
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ZAŁĄCZNIK B – KOMERCYJNE PROGRAMY NAWIGACJI 

METEOROLOGICZNEJ 

Metody nawigacji meteorologicznej (rozdział 3.1) są metodami złożonymi, 

wymagającymi dostępu do szeregu aktualnych danych pogodowych oraz klimatycznych, często 

również specjalistycznego oprogramowania. Stąd też pierwotnie kapitanowie statków rzadko 

korzystali z tych metod bezpośrednio w ramach tworzenia planu podróży. Dzięki temu w 

połowie XX w. powstawać zaczęły tzw. ośrodki lądowego prowadzenia statków. Udzielały one 

odpłatnych porad kapitanom planującym podróż oceaniczną na podstawie klimatycznych 

danych statystycznych oraz aktualnych prognoz pogody.  

Gwałtowny rozwój oprogramowania i sprzętu komputerowego pod koniec lat 70-tych 

XX w. spowodował, że ośrodki prowadzenia statków zaczęły wykorzystywać proste programy 

komputerowe do wyznaczania tras rekomendowanych. Wraz z rozwojem technologii 

komputerowych programy te przybrały postać pełnych systemów informatycznych. Systemy 

tego typu integrują zaawansowane metody optymalizacyjne z mechanizmami pobierania 

i  przetwarzania danych wejściowych, takich jak prognozy pogody, statystyczne dane 

klimatyczne oraz zbiory informacji specyficznych dla danego statku. 

Do najważniejszych ośrodków prowadzenia statków, działających pod koniec lat 

80-tych XX w., zaliczyć można (Wiśniewski, 1991): 

− ośrodek „Oceanroutes” w Palo Alto, Stany Zjednoczone, 

− ośrodek prowadzenia statków w Bracknell, Wielka Brytania, 

− ośrodek Centrum Hydrometeorologii w Moskwie, Rosja, 

− ośrodek Królewskiego Instytutu Meteorologii, Holandia, 

− Duński Instytut Meteorologiczny w Kopenhadze, 

− ośrodek „Navitech” w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone, 

− ośrodek „Marincom” w Montrealu, Kanada. 

 

Kolejny krok w rozwoju systemów nawigacji meteorologicznej możliwy był dzięki 

znaczącemu ograniczeniu kosztów połączenia za pośrednictwem komunikacji satelitarnej, 

umożliwiającej zdalny dostęp do danych. Nowoczesne systemy wyboru trasy oceanicznej statku 

przybrały zatem postać pokładowych systemów wyznaczania drogi morskiej (Onboard Routing 

Systems – ORS), instalowanych bezpośrednio na statkach (Wiśniewski i inni, 2005 B). 

Niezależnie od istnienia rozwiązań klasy ORS, ośrodki pogodowego prowadzenia statków 

wciąż korzystają ze swoich, nadal rozwijanych, systemów nawigacji meteorologicznej i na ich 

podstawie wytyczają trasy przejścia statków. 

Wśród aktualnie dostępnych komercyjnych systemów nawigacji meteorologicznej 

wyróżnić można m.in.: 
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− Ship Performance Optimisation System (SPOS) firmy Meteo Consult (WWW 

SPOS), 

− BRIDGE firmy Weathernews America Inc. (WWW BRIDGE), 

− grupę programów do nawigacji meteorologicznej (EMC, Grafy i inne) 

opracowanych w Instytucie Nawigacji Morskiej Akademii Morskiej w 

Szczecinie (Wiśniewski, 2003).   

 

System klasy ORS SPOS został po raz pierwszy zainstalowany na statku w 1995 r. 

Dotychczasowe wersje systemu wykorzystują zmodyfikowaną metodę izochron do 

optymalizacji trasy przejścia. Podstawowym źródłem danych w systemie SPOS dla 

numerycznego modelu prognoz pogody jest brytyjskie biuro meteorologiczne Bracknell 

UKMO. Charakterystyka prędkościowa statku definiowana jest głównie na podstawie danych 

zarejestrowanych w dzienniku okrętowym (log book). Na rysunkach B.1 - B.2 przedstawiono 

interfejs użytkownika systemu SPOS. 

 

 

Rysunek B.1 Interfejs użytkownika systemu SPOS firmy Meteo Consult (WWW SPOS) 

 

 

Rysunek B.2 Interfejs użytkownika systemu SPOS firmy Meteo Consult (WWW SPOS) 
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Firma Weathernews America Inc. powstała na bazie lądowego ośrodka prowadzenia 

statków Oceanroutes. Na podstawie doświadczeń jej pracowników opracowano system klasy 

ORS – Orion Pro. W ostatnich latach pojawiła się nowa wersja tego systemu o zmienionej 

nazwie handlowej – BRIDGE. Rysunki B.3 - B.4 przedstawiają interfejs użytkownika tego 

systemu. Wstępna konfiguracja charakterystyki prędkościowej możliwa jest dzięki 

zdefiniowaniu podstawowych parametrów statku, w kolejnym kroku następuje dokładna 

kalibracja charakterystyki. Weathernews America Inc. nie udostępnia niestety informacji 

dotyczących metod optymalizacji zastosowanych w tym systemie.  

 

 

Rysunek B.3 Interfejs użytkownika systemu BRIDGE firmy Weathernews America Inc.  
(WWW BRIDGE) 

 

Rysunek B.4 Interfejs użytkownika systemu BRIDGE firmy Weathernews America Inc.  
(WWW BRIDGE) 

 

W odróżnieniu od systemu SPOS, BRIDGE pobiera i porównuje dane pogodowe z 

wielu źródeł, m.in.: 
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− European Centre for Medium-Range Weather Forecats (ECMWF), 

− National Centers for Environmental Prediction (NCEP), 

− Japan Meteorological Agency (JMA), 

− Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center  (FMMOC). 

 

Krajowe rozwiązania z zakresu nawigacji meteorologicznej opracowane zostały w 

Instytucie Nawigacji Morskiej Akademii Morskiej w Szczecinie. Powstały tam: 

− program EMC, wykorzystujący zmodyfikowaną metodę izochron, 

− program GRAFY, wykorzystujący metodę grafów skierowanych, 

− program nawigacji meteorologicznej, wykorzystujący algorytmy ewolucyjne. 

 

Program EMC opracowany został również w wersji statkowej (ORS) i wykorzystywany jest 

bezpośrednio na statkach polskiej floty. Pozostałe programy służą do wspomagania pracy 

ośrodka prowadzenia statków Polskiej Żeglugi Morskiej. 

Najnowsze trendy w zakresie dalszego rozwoju systemów nawigacji meteorologicznej 

wskazują na możliwość powstania w najbliższym czasie nowych rozwiązań wykorzystujących 

modelowanie rozmyte (Wiśniewski, 2008).  
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ZAŁĄCZNIK C – FORMAT PLIKÓW GRIB 

Format GRIB (GRidded Binary) jest oficjalnym formatem danych meteorologicznych, 

wprowadzonym do użytku przez Światową Organizację Meteorologiczną (World 

Meteorological Organization – WMO) w 1985 r. (WMO, 2003). Pliki w formacie GRIB są 

szeroko stosowane na całym świecie jako nośnik meteorologicznych danych statystycznych 

oraz prognoz pogody.  

Pierwotny standard GRIB, tzw. GRIB 1, zakładał strukturę pliku przedstawioną w tabeli 

C-1.  

Tabela C-1 Struktura pliku w formacie GRIB 1 

Sekcja 0 
Sekcja wskaźnikowa (indicator section), zawierająca nagłówek pliku wraz z 

łączną liczbą oktetów danych oraz numerem edycji GRIB 

Sekcja 1 

Sekcja definicji produktu (product definition section), zawierająca nagłówek 

danych w pliku, m.in. źródło danych oraz zakres ich ważności jak również 

wybraną, predefiniowaną siatkę danych 

Sekcja 2 
Opcjonalna sekcja opisu GRIB (GRIB description section), zawierająca definicję 

stosowanej (innej niż predefiniowane) siatki danych 

Sekcja 3 
Opcjonalna sekcja mapy bitowej danych (bit-map section), zawierającą mapę 

bitowa lub odnośnik do niej zdefiniowany przez dostawcę danych 

Sekcja 4 
Sekcja danych bitowych (binary data section) zawierająca tablicę danych 

zorganizowanych zgodnie z przyjętą siatką danych 

Sekcja 5 
Sekcja zakończenia (end section), zawierająca znacznik zakończenia danych 

„7777” 

 

Powtarzanie grup sekcji o numerach od 0 do 4 umożliwia umieszczanie w pojedynczym pliku 

GRIB całych zestawów informacji, np. grupy prognoz dla zadanego obszaru o zmieniającym się 

czasie wyprzedzenia prognozy (+3h, +6h, +9h, itd.). 

 Format GRIB 1, poza oczywistymi zaletami, posiada również znaczące niedogodności, 

np.: 

− problemy z transmisją i archiwizowaniem niektórych danych, np. widmowych 

lub wielowymiarowych, 

− brak jednolitej konwencji, dotyczącej braków w siatce danych, 

− niezgodność formatu liczb zmiennoprzecinkowych ze standardami IEEE, 

− brak mechanizmów kompresji danych. 

 

Z tego powodu w 2001 r. WMO wprowadziło nowy format: GRIB 2, rozszerzający możliwości 

GRIB 1 oraz eliminujący zdecydowaną większość wad swojego poprzednika. GRIB 2 oferuje 

bardziej elastyczną strukturę pliku (tabela C-2) oraz możliwość kompresji danych (algorytmy 

JPEG 2000 oraz PNG). 
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Tabela C-2 Struktura pliku w formacie GRIB 2 

Sekcja 0 

Sekcja wskaźnikowa (indicator section), podobnie jak w GRIB 1 i dodatkowo 

rozszerzona o informacje dotyczące tematyki danych (discipline) zawartych w 

pliku 

Sekcja 1 
Sekcja identyfikacyjna (identification section), określająca przede wszystkim 

źródło danych oraz zakres ważności danych 

Sekcja 2 
Opcjonalna sekcja lokalnego stosowania (local use section), mogąca zawierać 

dodatkowe dane, wymagane w transmisji dostawca – odbiorca 

Sekcja 3 
Sekcja definicji siatki (grid definition section), zawierająca dane na temat 

wybranej siatki danych (predefiniowanej lub zdefiniowanej lokalnie w pliku) 

Sekcja 4 

Sekcja definicji produktu (product definition section), zawierająca opis danych 

(produktu) dostępnych w pliku. Opis ten może bazować na jednym z 

predefiniowanych typów lub też być zdefiniowany lokalnie 

Sekcja 5 

Sekcja reprezentacji danych (data representation section), definiująca typ 

(format) danych w pliku (szereg formatów zmiennoprzecinkowych, m.in. IEEE, 

formaty z kompresją danych, formaty widmowe oraz możliwość definiowania 

lokalnego nowych formatów) 

Sekcja 6 
Opcjonalna sekcja mapy bitowej danych (bit-map section), zbliżona do sekcji 3 w 

formacie GRIB 1 

Sekcja 7 

Sekcja danych binarnych (binary data section), zbliżona do sekcji 4 w formacie 

GRIB 1, zawierająca jednak jedynie dane bitowe bez elementów formatowania 

danych 

Sekcja 8 
Sekcja zakończenia (end section), analogiczna do sekcji 5 w formacie GRIB 1, 

zawierająca znacznik zakończenia danych „7777” 

 

W formacie GRIB 2, podobnie do GRIB 1, istnieje możliwość umieszczania w pliku 

całych zestawów informacji. Wymaga to powtarzania grup sekcji: 

− od 4 do 7 w przypadku ogólnym, 

− od 3 do 7 w przypadku zmieniającej się definicji siatki, 

− od 2 do 7 w przypadku, gdy wykorzystywane są dane lokalnego zastosowania, 

należące do każdego elementu zestawu.   

 

Ośrodki takie jak np. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) oraz 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP) przez ostatnie kilkanaście lat 

udostępniały swoje prognozy jedynie w formacie GRIB 1. W ostatnich latach zaobserwować 

można stopniowe przechodzenie na format GRIB 2. W najbliższej przyszłości należy 

oczekiwać, że format GRIB 1 przestanie być wykorzystywany komercyjnie. Jednocześnie nie 

należy wykluczyć możliwości pojawienia się nowego formatu, np. GRIB 3. 
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ZAŁĄCZNIK D – PROGRAM IMPLEMENTUJĄCY ALGORYTM WEANM  

Architektura programu implementującego wielokryterialny ewolucyjny algorytm 

nawigacji meteorologicznej (WEANM) została przedstawiona na rysunku D.1.  

 

Rysunek D.1 Architektura programu implementującego wielokryterialny ewolucyjny algorytm 
nawigacji meteorologicznej (WEANM) (opracowanie własne) 

 

W skład omawianego oprogramowania wchodzą:  

− program główny (zaimplementowany w środowisku Delphi 7.0), realizujący przede 

wszystkim funkcję graficznego interfejsu użytkownika (graphical user 

interface - GUI). W skład programu głównego wchodzą następujące komponenty: 

o kontrolka GIS („Easy Map” firmy Microolap), służąca do wizualizacji oraz 

organizacji danych geograficznych w warstwy (layer). Do prezentacji danych 

wykorzystano tu odwzorowanie walcowe wiernoodległościowe (tzw. Plate 

Carrée). Jest ono prostym odwzorowaniem mapy, w którym południki 

i równoleżniki są równoległymi liniami prostymi, leżącymi w równych 

odległościach, w dwóch zestawach przecinających się pod kątem prostym (ten 

format jest również znany pod nazwą odwzorowania Lat/Lon WGS84), 

o biblioteka implementująca metodę rankingową Fuzzy TOPSIS, służącą do 

tworzenia końcowego rankingu tras, 

− biblioteka DLL (zaimplementowana w środowisku Microsoft Visual 6.0), 

implementująca główną metodę ewolucyjną SPEA oraz mechanizmy ładowania 

danych wejściowych, pochodzących z plików zewnętrznych, 

− biblioteka DLL (zaimplementowana w środowisku LH Fortran), służąca do 

definiowania elementów modelu statku (prognozy prędkości statku oraz zużycia 

paliwa). 

Na rysunkach D.2 – D.6 przedstawiono podstawowe elementu graficznego interfejsu 

użytkownika tego programu. 
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Rysunek D.2 Interfejs użytkownika programu implementującego algorytm WEANM – 
wyświetlanie kolejnych populacji tras w głównym procesie ewolucji (opracowanie własne) 

 

 
Rysunek D.3 Interfejs użytkownika programu implementującego algorytm WEANM – 

przypisywanie wartości lingwistycznych do kryteriów optymalizacyjnych (opracowanie własne) 

 



135 

 

Rysunek D.4 Interfejs użytkownika programu implementującego algorytm WEANM – 
przeglądanie wynikowego rankingu tras (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek D.5 Interfejs użytkownika programu implementującego algorytm WEANM – 
wyświetlanie charakterystyki prędkościowej (opracowanie własne) 
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Rysunek D.6 Interfejs użytkownika programu implementującego algorytm WEANM – 
wyświetlanie danych pogodowych (opracowanie własne) 
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ZAŁĄCZNIK E – WARUNKI METEOROLOGICZNE DLA BADANYCH 

OKRESÓW CZASU 

W punkcie tym przedstawiono krótką charakterystykę modelowanych warunków 

meteorologicznych, panujących w północnej części Oceanu Atlantyckiego w badanych 

okresach czasu. 

E.1 Okres od 2008-02-15 do 2008-02-28  

Dla okresu od 2008-02-15 do 2008-02-28 ośrodek National Hurricane Center – NHC 

(WWW NHC) nie raportował żadnych zagrożeń (sztorm tropikalny, depresja tropikalna, 

huragan) w północnym rejonie Oceanu Atlantyckiego. Jednakże, w okresie tym prognozy 

modelu WaveWatch III przewidywały pojawianie się obszarów silnych wiatrów, tj. obszarów, 

na których prędkość wiatru przekracza 35 w. Obszary te pojawiać się miały cyklicznie przede 

wszystkim w rejonie środkowej części wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych 

i przemieszczać się ku wschodniej części wybrzeża Grenlandii. Dodatkowo, obszary silnych 

wiatrów przewidywane były pomiędzy 2008-02-15 oraz 2008-02-17 w rejonie wysp Madera 

oraz Azorów. Na rysunkach E.1 – E.3 przedstawiono prognozy WaveWatch III prędkości 

wiatru w wybranych momentach czasu dla rozpatrywanego okresu czasu.  

 

 

Rysunek E.1 Prognoza prędkości wiatru dla 2008.02.15 12:00 na podstawie danych modelu 
WaveWatch III (opracowanie własne) 
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Rysunek E.2 Prognoza prędkości wiatru dla 2008.02.20 21:00 na podstawie danych modelu 
WaveWatch III (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek E.3 Prognoza prędkości wiatru dla 2008.02.26 12:00 na podstawie danych modelu 
WaveWatch III (opracowanie własne) 

 

Obszar o niezerowej zwartości lodu (ice concentration) dla północnych rejonów 

Oceanu Atlantyckiego w badanym okresie czasu, od 2008-02-15 do 2008-02-28, raportowany 

był przez ośrodek MMAB głównie w rejonie Oceanu Arktycznego, u wybrzeży Grenlandii oraz 

wschodnich wybrzeży Kanady, sięgając północnych brzegów Nowej Funlandii. Dodatkowo 

obszar ten obejmował niemal całą Zatokę Św. Wawrzyńca, za wyjątkiem obszaru 

rozpościerającego się od cieśniny Cabota w kierunku cieśniny Belle Isle. W rozpatrywanym 

okresie czasu raportowany obszar o niezerowej zwartości lodu ulegał jedynie nieznacznym 

zmianom. Na rysunkach E.4 – E.5 przedstawiono zwartość lodu wg MMAB dla wybranych 

momentów dla rozpatrywanego okresu czasu.  
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Informacje o położeniu oraz ruchach gór lodowych, uzyskane na podstawie danych 

Międzynarodowego Patrolu Lodowego (International Ice Patrol - IIP), wskazują na obecność 

pojedynczych gór lodowych w okresie czasu od 2008-02-15 do 2008-02-28 głównie w rejonie 

wschodniej części półwyspu Labrador oraz północnych wybrzeży Nowej Funlandii. W okresie 

tym góry te przemieszczały się na południowy wschód, wzdłuż linii brzegowej (rysunki 

E.6 - E.7). 

 

 

Rysunek E.4 Zwartość lodu dla 2008.02.15 12:00 na podstawie danych z ośrodka MMAB 
(opracowanie własne) 

 

 

Rysunek E.5 Zwartość lodu dla 2008.02.23 12:00 na podstawie danych z ośrodka MMAB 
(opracowanie własne) 
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Rysunek E.6 Pozycje gór lodowych na podstawie danych Międzynarodowego Patrolu Lodowego  
dla 2008.02.15 12:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek E.7 Pozycje gór lodowych na podstawie danych Międzynarodowego Patrolu Lodowego 
dla 2008.02.23 12:00 (opracowanie własne) 

E.2 Okres od 2008-09-02 do 2008-09-15  

Ośrodek National Hurricane Center (WWW NHC) raportował następujące zagrożenia 

dla północnej części Oceanu Atlantyckiego w okresie od 2008-09-02 do 2008-09-15: 

1. huragan Hanna, okres głównej aktywności: od 26 sierpnia do 7 września 2008 r., 

2. huragan Ike, okres głównej aktywności: od 1 do 14 września 2008 r., 
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3. sztorm tropikalny Josephine, okres głównej aktywności: od 2 do 6 września 2008 r.  

 

Hanna uformowała się 26 sierpnia 2008 r. około 990 km na północny wschód od Wysp 

Podwietrznych (Leeward Islands) i przesuwała się na północny zachód w przeciągu kilku 

następnych dni. 1 września, osiągnąwszy status huraganu, Hanna dotarła w okolice wyspy 

Wielki Turk (Grand Turk Island). Zmieniwszy kierunek ruchu na południowo zachodni dotarła 

3 września do Haiti, a następnie zawróciła z powrotem w kierunku wyspy Wielki Turk. Dalej 

przesuwała się na północny zachód, przechodząc przez rejon pozostałych wysp Bahama 4 

września. 5 września dotarła do Florydy i poruszała się dalej na północ, przechodząc 6 września 

przez granicę stanów Karolina Południowa oraz Karolina Północna. Hanna poruszała się wzdłuż 

wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz Kanady do około 8 września. Następnie, stając się już 

tropikalnym sztormem o słabnącej sile, skierowała się na wschód w stronę Europy. 

 Ike uformował się 1 września 2008 r. około 2600 km na wschód od Wysp 

Podwietrznych. Już 3 września osiągnął status huraganu kategorii 4 w skali Saffira-Simpsona, 

znajdując się w odległości około 990 km na północny wschód od Wysp Podwietrznych. 

Podobnie jak Hanna, Ike poruszał się na północny zachód, docierając do archipelagu Bahama w 

rejonie wyspy Wielka Inagua (Great Inagua Island) około 7 września. Następnie, poruszając się 

na zachód, 8 września dotarł do wybrzeży Kuby i dalej poruszał się w kierunku południowej 

części Zatoki Meksykańskiej. 12 września Ike dotarł w okolice Huston w Teksasie i dalej 

poruszał się, tracąc znacząco na sile, wzdłuż stanów Teksas, Arkansas i Ohio. Pozostałości 

huraganu dotarły w okolice Nowego Jorku około 15 września i przemieszczały się najpierw na 

północny wschód, a później na wschód, w kierunku Europy.  

Josephine uformowała się 2 września 2008 r. około 310 km na południowy wschód od 

Wysp Zielonego Przylądka (Cape Verde Islands). 3 września osiągnęła status sztormu 

tropikalnego poruszając się najpierw na północny zachód, a później na zachód. Około 6 

września osłabła, przyjmując status tropikalnej depresji. Pozostałości Jospehine poruszały się 

przez następnych kilka dni dalej na zachód, ostatecznie zanikając około 15 września przeszło 

500 km na wschód od Wysp Podwietrznych.   

 Prognozy modelu WaveWatch III (rysunki E.8 - E.10) przewidywały dodatkowo 

pojawianie się obszarów silnych wiatrów u wybrzeży Nowej Szkocji oraz Nowej Funlandii w 

okresie 7-8 września, jak także na wodach Morza Labradorskiego w okresie 9-13 września 

2008 r.  
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Rysunek E.8 Prognoza prędkości wiatru dla 2008.09.02 12:00 na podstawie danych modelu 
WaveWatch III (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek E.9 Prognoza prędkości wiatru dla 2008.09.04 12:00 na podstawie danych modelu 
WaveWatch III (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek E.10 Prognoza prędkości wiatru dla 2008.09.10 12:00 na podstawie danych modelu 
WaveWatch III (opracowanie własne) 
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Obszar o niezerowej zwartości lodu dla północnych rejonów Oceanu Atlantyckiego w 

rozpatrywanym okresie czasu (od 2008-09-02 do 2008-09-15) raportowany był przez ośrodek 

MMAB głównie w rejonie Oceanu Arktycznego, u wybrzeży Grenlandii, w rejonie morza 

Baffina oraz cieśniny Hudsona. W tym okresie obszar ten ulegał jedynie nieznacznym zmianom 

i w praktyce nie stanowił zagrożenia dla podróży na badanych trasach. Na rysunku E.11 

przedstawiono zwartość lodu wg MMAB dla początku badanego okresu czasu. 

Dla rozpatrywanego okresu czasu od 2008-09-02 do 2008-09-15 Międzynarodowy 

Patrol Lodowy (International Ice Patrol - IIP) nie raportował żadnych informacji o położeniu 

ani ruchu gór lodowych w północnym rejonie Oceanu Atlantyckiego. 

 

 

Rysunek E.11 Zwartość lodu dla 2008.09.02 12:00 na podstawie danych z ośrodka MMAB 
(opracowanie własne) 
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ZAŁĄCZNIK F – WYNIKI PORÓWNANIA ALGORYTMU WEANM Z 

METODĄ  IZOCHRON 

W załączniku tym przedstawiono wyniki poszczególnych eksperymentów 

symulacyjnych, przeprowadzonych w ramach badania porównawczego algorytmu WEANM 

oraz metody izochron (rozdział 5.1). Zbadano łącznie 12 przypadków (6 par portów dla dwóch 

dat rozpoczęcia podróży). Dla każdego z badanych przypadków, przedstawiono: 

a) graficzną prezentację tras z optymalizacją czasu, 

b) graficzną prezentację tras z optymalizacją zużycia paliwa, 

c) graficzną prezentację trasy kompromisowej oraz obu tras referencyjnych, 

d) graficzną prezentację zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych, 

e) wykresy przekrojów frontu Pareto dla wszystkich par kryteriów, 

f) zestawienie parametrów tras referencyjnych oraz tras WEANM, 

g) zestawienie różnic w wartościach parametrów tras WEANM i tras referencyjnych.  

 

Wartości dodatnie w tabeli różnic (g) oznaczają, że dana trasa wynikowa WEANM 

uzyskała wynik lepszy od odpowiedniej trasy referencyjnej. Wartości ujemne oznaczają 

sytuację przeciwną. Porównanie, przedstawione w tabeli różnic (g), trasy 

WEANM_KOMPROMIS z trasami referencyjnymi ma jedynie charakter poglądowy, z uwagi 

na brak jednoznacznego odniesienia do tras referencyjnych (tabela 5-4).  

Opis oznaczeń graficznych tras wynikowych przedstawiono na rysunku F.1. 

 

Rysunek F.1 Legenda oznaczeń tras algorytmu WEANM (opracowanie własne) 
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F.1 Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Lizbona - Miami, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00. Na 

rysunkach F.2 – F.4 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.5 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.6 – F.8 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-1 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-2 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

Rysunek F.2 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.3 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.4 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.5 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.6 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.7 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.8 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-1 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00  

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3610,99 231,88 305,63 0,278 15,57 

IZO_REF_PALIWO 3610,99 409,38 45,66 0,277 8,82 

WEANM_CZAS 3618,27 230,28 303,52 0,221 15,71 

WEANM_PALIWO 3696,91 366,34 5,59 0,182 10,09 

WEANM_KOMPROMIS 3941,15 286,53 240,22 0,085 13,75 
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Tabela F-2 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00   

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] -7,27 -85,92 -330,16 -330,16 Długość trasy 
[%] -0,2% -2,4% -9,1% -9,1% 

 [h] +1,60 +43,03 -54,66 +122,84 Czas 
przejścia [%] +0,7% +10,5% -23,6% +30,0% 

 [t] +2,11 +40,07 +65,41 -194,55 Zużycie 
paliwa 

[%] +0,7% +87,8% +21,4% -426,1% 

 [/] +0,057 +0,095 +0,193 +0,191 Współczynnik 
ryzyka [%] +20,6% +34,2% +69,3% +69,1% 

 [w] +0,14 +1,27 -1,82 +4,93 Średnia 
prędkość [%] +0,9% +14,4% -11,7% +55,9% 
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F.2  Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Miami - Lizbona, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00. Na 

rysunkach F.9 - F.11 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.12 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.13 – F.15 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-3 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-4 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

Rysunek F.9 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.10 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.11 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.12 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.13 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.14 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.15 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-3 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00  

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3665,48 233,92 308,31 0,129 15,67 

IZO_REF_PALIWO 3665,48 388,40 25,45 0,156 9,44 

WEANM_CZAS 3622,33 230,45 303,75 0,132 15,72 

WEANM_PALIWO 3683,52 357,20 2,06 0,139 10,31 

WEANM_KOMPROMIS 3880,65 260,97 291,91 0,061 14,87 
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Tabela F-4 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00   

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +43,15 -18,04 -215,17 -215,17 Długość trasy 
[%] +1,2% -0,5% -5,9% -5,9% 

 [h] +3,46 +31,21 -27,06 +127,43 Czas 
przejścia [%] +1,5% +8,0% -11,6% +32,8% 

 [t] +4,56 +23,39 +16,40 -266,46 Zużycie 
paliwa 

[%] +1,5% +91,9% +5,3% -1046,9% 

 [/] -0,004 +0,018 +0,068 +0,096 Współczynnik 
ryzyka [%] -2,9% +11,2% +52,8% +61,2% 

 [w] +0,05 +0,87 -0,80 +5,43 Średnia 
prędkość [%] +0,3% +9,3% -5,1% +57,6% 
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F.3 Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Halifax - Plymouth, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00. Na 

rysunkach F.16 - F.18 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.19 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.20 – F.22 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-5 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-6 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

Rysunek F.16 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.17 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.18 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.19 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.20 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.21 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.22 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-5 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00  

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 2460,08 157,89 208,14 0,290 15,58 

IZO_REF_PALIWO 2418,57 271,01 18,20 0,203 8,92 

WEANM_CZAS 2389,18 152,99 201,68 0,340 15,62 

WEANM_PALIWO 2662,54 259,66 1,23 0,245 10,25 

WEANM_KOMPROMIS 2895,19 206,34 191,98 0,159 14,03 
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Tabela F-6 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00   

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +70,90 -243,97 -435,11 -476,62 Długość trasy 
[%] +2,9% -10,1% -17,7% -19,7% 

 [h] +4,90 +11,35 -48,45 +64,67 Czas 
przejścia [%] +3,1% +4,2% -30,7% +23,9% 

 [t] +6,46 +16,96 +16,16 -173,78 Zużycie 
paliwa 

[%] +3,1% +93,2% +7,8% -955,1% 

 [/] -0,050 -0,042 +0,131 +0,044 Współczynnik 
ryzyka [%] -17,1% -20,7% +45,1% +21,7% 

 [w] +0,04 +1,33 -1,55 +5,11 Średnia 
prędkość [%] +0,2% +14,9% -9,9% +57,2% 
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F.4 Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Plymouth - Halifax, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00. Na 

rysunkach F.23 - F.25 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.26 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.27 – F.29 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-7 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-8 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

Rysunek F.23 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.24 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.25 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.26 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.27 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.28 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika bezpieczeństwa,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.29 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-7 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00  

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 2537,71 190,17 250,67 0,361 13,34 

IZO_REF_PALIWO 2682,58 332,47 15,27 0,274 8,07 

WEANM_CZAS 2429,17 154,49 203,66 0,294 15,72 

WEANM_PALIWO 2436,45 247,05 0,00 0,238 9,86 

WEANM_KOMPROMIS 2611,41 235,89 77,43 0,138 11,07 
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Tabela F-8 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00   

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +108,54 +246,13 -73,70 +71,17 Długość trasy 
[%] +4,3% +9,2% -2,9% +2,7% 

 [h] +35,68 +85,42 -45,72 +96,58 Czas 
przejścia [%] +18,8% +25,7% -24,0% +29,0% 

 [t] +47,01 +15,27 +173,24 -62,16 Zużycie 
paliwa 

[%] +18,8% +100,0% +69,1% -407,1% 

 [/] +0,067 +0,037 +0,222 +0,136 Współczynnik 
ryzyka [%] +18,5% +13,4% +61,7% +49,7% 

 [w] +2,38 +1,79 -2,27 +3,00 Średnia 
prędkość [%] +17,8% +22,2% -17,0% +37,2% 
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F.5 Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Rotterdam – Nowy Jork, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00. 

Na rysunkach F.30 - F.32 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi 

im trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.33 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.34 – F.36 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-9 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-10 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.30 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

 

Rysunek F.31 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.32 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.33 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.34 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.35 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.36 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-9 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00  

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3300,00 221,18 291,53 0,339 14,92 

IZO_REF_PALIWO 3415,46 441,62 85,28 0,267 7,73 

WEANM_CZAS 3252,34 217,02 286,05 0,263 14,99 

WEANM_PALIWO 3346,43 332,62 33,72 0,269 10,06 

WEANM_KOMPROMIS 3637,74 287,67 215,10 0,157 12,65 

 

 



164 

Tabela F-10 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00   

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +47,66 +69,04 -337,74 -222,27 Długość trasy 
[%] +1,4% +2,0% -10,2% -6,5% 

 [h] +4,16 +109,00 -66,49 +153,95 Czas 
przejścia [%] +1,9% +24,7% -30,1% +34,9% 

 [t] +5,48 +51,57 +76,44 -129,81 Zużycie 
paliwa 

[%] +1,9% +60,5% +26,2% -152,2% 

 [/] +0,076 -0,002 +0,182 +0,110 Współczynnik 
ryzyka [%] +22,3% -0,6% +53,7% +41,3% 

 [w] +0,07 +2,33 -2,27 +4,91 Średnia 
prędkość [%] +0,4% +30,1% -15,2% +63,5% 
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F.6 Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Nowy Jork - Rotterdam, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-02-15 12:00:00. 

Na rysunkach F.37 - F.39 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi 

im trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.40 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.41 – F.43 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-11 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-12 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.37 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

 

Rysunek F.38 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.39 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.40 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.41 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 



167 

Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.42 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.43 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-11 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00  

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3307,78 208,98 275,46 0,330 15,83 

IZO_REF_PALIWO 3258,37 452,28 52,81 0,237 7,20 

WEANM_CZAS 3263,04 206,54 272,25 0,287 15,80 

WEANM_PALIWO 3400,72 356,90 9,53 0,273 9,53 

WEANM_KOMPROMIS 3553,32 278,78 173,41 0,211 12,75 
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Tabela F-12 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00   

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +44,74 -142,35 -245,55 -294,95 Długość trasy 
[%] +1,4% -4,4% -7,4% -9,1% 

 [h] +2,44 +95,38 -69,80 +173,50 Czas 
przejścia [%] +1,2% +21,1% -33,4% +38,4% 

 [t] +3,22 +43,28 +102,05 -120,60 Zużycie 
paliwa 

[%] +1,2% +82,0% +37,0% -228,4% 

 [/] +0,042 -0,036 +0,119 +0,027 Współczynnik 
ryzyka [%] +12,8% -15,0% +36,0% +11,2% 

 [w] -0,03 +2,32 -3,08 +5,54 Średnia 
prędkość [%] -0,2% +32,3% -19,5% +76,9% 
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F.7 Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Lizbona - Miami, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na 

rysunkach F.44 - F.46 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.47 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.48 – F.50 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-13 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-14 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.44 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.45 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.46 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.47 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.48 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.49 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Przekrój frontu Pareto: czas przejścia i współczynnik ryzyka 
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Rysunek F.50 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka, Lizbona - Miami,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-13 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3600,42 234,29 308,81 0,149 15,37 

IZO_REF_PALIWO 3600,42 439,93 50,12 0,124 8,18 

WEANM_CZAS 3613,77 233,30 307,50 0,132 15,49 

WEANM_PALIWO 3823,24 373,54 8,45 0,094 10,24 

WEANM_KOMPROMIS 3904,34 288,91 225,79 0,058 13,51 
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Tabela F-14 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] -13,34 -222,82 -303,92 -303,92 Długość trasy 
[%] -0,4% -6,2% -8,4% -8,4% 

 [h] +0,99 +66,39 -54,62 +151,02 Czas 
przejścia [%] +0,4% +15,1% -23,3% +34,3% 

 [t] +1,30 +41,67 +83,01 -175,67 Zużycie 
paliwa 

[%] +0,4% +83,1% +26,9% -350,5% 

 [/] +0,017 +0,030 +0,091 +0,066 Współczynnik 
ryzyka [%] +11,2% +24,4% +60,9% +53,1% 

 [w] +0,12 +2,05 -1,85 +5,33 Średnia 
prędkość [%] +0,8% +25,1% -12,1% +65,1% 
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F.8 Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Miami - Lizbona, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na 

rysunkach F.51 - F.53 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.54 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.55 – F.57 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-15 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-16 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.51 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.52 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.53 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.54 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.55 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.56 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa oraz współczynnika ryzyka,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.57 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka, Miami - Lizbona,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-15 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3622,89 237,20 312,64 0,136 15,27 

IZO_REF_PALIWO 3622,90 419,38 34,30 0,152 8,64 

WEANM_CZAS 3606,98 233,01 307,11 0,125 15,48 

WEANM_PALIWO 3811,37 382,66 4,48 0,108 9,96 

WEANM_KOMPROMIS 3743,34 279,65 222,53 0,071 13,39 
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Tabela F-16 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +15,90 -188,47 -120,45 -120,44 Długość trasy 
[%] +0,4% -5,2% -3,3% -3,3% 

 [h] +4,20 +36,72 -42,45 +139,73 Czas 
przejścia [%] +1,8% +8,8% -17,9% +33,3% 

 [t] +5,53 +29,82 +90,11 -188,23 Zużycie 
paliwa 

[%] +1,8% +86,9% +28,8% -548,8% 

 [/] +0,011 +0,045 +0,065 +0,081 Współczynnik 
ryzyka [%] +8,3% +29,4% +47,8% +53,3% 

 [w] +0,21 +1,32 -1,89 +4,75 Średnia 
prędkość [%] +1,4% +15,3% -12,4% +54,9% 

 

 



177 

F.9 Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Halifax - Plymouth, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na 

rysunkach F.58 - F.60 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.61 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.62 – F.64 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-17 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-18 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.58 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

 

Rysunek F.59 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.60 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.61 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.62 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Halifax - Plymouth,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.63 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.64 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-17 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 2371,75 152,34 200,82 0,083 15,57 

IZO_REF_PALIWO 2506,30 318,88 106,94 0,341 7,86 

WEANM_CZAS 2372,86 152,15 200,57 0,081 15,60 

WEANM_PALIWO 2517,84 250,68 10,73 0,275 10,04 

WEANM_KOMPROMIS 2398,95 157,73 195,50 0,078 15,21 
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Tabela F-18 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] -1,11 -11,53 -27,21 +107,35 Długość trasy 
[%] -0,1% -0,5% -1,1% +4,3% 

 [h] +0,19 +68,20 -5,39 +161,16 Czas 
przejścia [%] +0,1% +21,4% -3,5% +50,5% 

 [t] +0,25 +96,21 +5,33 -88,56 Zużycie 
paliwa 

[%] +0,1% +90,0% +2,7% -82,8% 

 [/] +0,003 +0,066 +0,006 +0,263 Współczynnik 
ryzyka [%] +3,3% +19,3% +6,7% +77,2% 

 [w] +0,03 +2,18 -0,36 +7,35 Średnia 
prędkość [%] +0,2% +27,8% -2,3% +93,5% 
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F.10 Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Plymouth - Halifax, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na 

rysunkach F.65 - F.67 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi im 

trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.68 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.69 – F.71 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-19 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-20 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.65 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.66 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.67 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.68 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.69 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Plymouth - Halifax,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.70 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.71 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-19 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 2386,90 166,30 219,23 0,272 14,35 

IZO_REF_PALIWO 2387,13 309,24 142,68 0,273 7,72 

WEANM_CZAS 2390,23 161,99 213,54 0,272 14,76 

WEANM_PALIWO 2421,49 237,50 52,69 0,253 10,20 

WEANM_KOMPROMIS 2426,21 173,70 193,67 0,234 13,97 
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Tabela F-20 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] -3,33 -34,36 -39,31 -39,08 Długość trasy 
[%] -0,1% -1,4% -1,6% -1,6% 

 [h] +4,31 +71,74 -7,40 +135,54 Czas 
przejścia [%] +2,6% +23,2% -4,4% +43,8% 

 [t] +5,68 +89,99 +25,56 -50,99 Zużycie 
paliwa 

[%] +2,6% +63,1% +11,7% -35,7% 

 [/] 0,000 +0,020 +0,037 +0,039 Współczynnik 
ryzyka [%] 0,0% +7,3% +13,8% +14,2% 

 [w] +0,40 +2,48 -0,38 +6,25 Średnia 
prędkość [%] +2,8% +32,1% -2,7% +80,9% 
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F.11 Rotterdam – Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Rotterdam – Nowy Jork, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. 

Na rysunkach F.72 - F.74 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi 

im trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.75 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.76 – F.78 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-21 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-22 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.72 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

 

Rysunek F.73 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.74 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.75 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.76 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00

Zużycie paliwa [t]

W
s
p

ó
łc

z
y
n

n
ik

 r
y
z
y
k
a
 [

/]

Front Pareto

IZO_REF_CZAS

IZO_REF_PALIWO

WEANM_CZAS

WEANM_PALIWO

WEANM_KOMPROMIS

 

Rysunek F.77 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.78 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-21 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Rotterdam – Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3323,31 225,53 297,26 0,222 14,74 

IZO_REF_PALIWO 3292,22 447,58 168,42 0,222 7,36 

WEANM_CZAS 3261,85 220,72 290,92 0,222 14,78 

WEANM_PALIWO 3352,21 322,28 80,30 0,257 10,40 

WEANM_KOMPROMIS 3847,38 281,46 264,24 0,144 13,67 
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Tabela F-22 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Rotterdam – Nowy Jork, rozpoczęcie podróży  

2008-09-02 00:00:00 

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +61,46 -59,99 -524,07 -555,16 Długość trasy 
[%] +1,8% -1,8% -15,8% -16,9% 

 [h] +4,81 +125,30 -55,93 +166,12 Czas 
przejścia [%] +2,1% +28,0% -24,8% +37,1% 

 [t] +6,34 +88,11 +33,02 -95,82 Zużycie 
paliwa 

[%] +2,1% +52,3% +11,1% -56,9% 

 [/] -0,001 -0,035 +0,077 +0,078 Współczynnik 
ryzyka [%] -0,3% -15,7% +34,8% +35,0% 

 [w] +0,04 +3,05 -1,07 +6,31 Średnia 
prędkość [%] +0,3% +41,4% -7,2% +85,8% 
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F.12 Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania algorytmu WEANM oraz metody 

izochron dla trasy Rotterdam – Nowy Jork, o dacie rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. 

Na rysunkach F.79 - F.81 porównano trasy wynikowe algorytmu WEANM z odpowiadającymi 

im trasami referencyjnymi (trasy z optymalizacją czasu, optymalizacją zużycia paliwa oraz trasy 

kompromisowe) dla rozpatrywanego przypadku. Na rysunku F.82 przedstawiono trasy należące 

do, wyznaczonego przez algorytm WEANM w procesie ewolucji, zbioru rozwiązań 

Pareto-optymalnych. Na rysunkach F.83 – F.85 zaprezentowano przekroje odpowiadającego mu 

frontu Pareto dla trzech możliwych par kryteriów optymalizacyjnych. W tabeli F-23 ujęto 

wartości podstawowych parametrów tras referencyjnych oraz tras wynikowych algorytmu 

WEANM. Natomiast w tabeli F-24 zestawiono te wartości w celu ułatwienia porównania tras 

WEANM z trasami referencyjnymi. 

 

 

 

Rysunek F.79 Porównanie tras z optymalizacją czasu, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

 

Rysunek F.80 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.81 Trasy referencyjne oraz trasa kompromisowa, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek F.82 Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.83 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i zużycia paliwa, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Przekrój frontu Pareto: zużycie paliwa i współczynnik ryzyka
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Rysunek F.84 Przekrój frontu Pareto dla zużycia paliwa i współczynnika ryzyka,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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Rysunek F.85 Przekrój frontu Pareto dla czasu przejścia i współczynnika ryzyka,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela F-23 Podstawowe parametry tras referencyjnych oraz tras wynikowych WEANM,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

IZO_REF_CZAS 3267,30 207,11 273,00 0,373 15,78 

IZO_REF_PALIWO 3266,95 378,38 39,41 0,243 8,63 

WEANM_CZAS 3245,40 205,21 270,49 0,366 15,81 

WEANM_PALIWO 3253,30 318,73 21,78 0,258 10,21 

WEANM_KOMPROMIS 3629,33 312,57 146,57 0,184 11,61 

 

 



192 

Tabela F-24 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras referencyjnych  
oraz tras wynikowych WEANM, Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży  

2008-09-02 00:00:00 

  

WEANM_KOMPROMIS w 
porównaniu z 

  

WEANM_CZAS 
 w porównaniu z 
IZO_REF_CZAS 

WEANM_PALIWO 
w porównaniu z 
IZO_REF_PALIWO 

IZO_REF_CZAS IZO_REF_PALIWO 

 

[Mm] +21,90 +13,65 -362,03 -362,38 Długość trasy 
[%] +0,7% +0,4% -11,1% -11,1% 

 [h] +1,90 +59,65 -105,46 +65,80 Czas 
przejścia [%] +0,9% +15,8% -50,9% +17,4% 

 [t] +2,50 +17,63 +126,43 -107,16 Zużycie 
paliwa 

[%] +0,9% +44,7% +46,3% -272,0% 

 [/] +0,006 -0,015 +0,189 +0,059 Współczynnik 
ryzyka [%] +1,7% -6,3% +50,6% +24,3% 

 [w] +0,04 +1,57 -4,16 +2,98 Średnia 
prędkość [%] +0,3% +18,2% -26,4% +34,5% 
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ZAŁĄCZNIK G – WYNIKI PORÓWNANIA MODELU Z NAPĘDEM 

HYBRYDOWYM I MECHANICZNYM 

W załączniku tym przedstawiono wyniki poszczególnych eksperymentów 

symulacyjnych, przeprowadzonych w ramach badania porównawczego dla algorytmu WEANM 

oraz modelów statku z napędem hybrydowym oraz napędem mechanicznym (rozdział 5.2). Dla 

każdego z 6 badanych przypadków (6 par portów dla daty rozpoczęcia podróży 2008-02-15 

12:00:00) przedstawiono: 

a) zestawienie parametrów tras uzyskanych dla badanych modelów statku, 

b) zestawienie różnic w wartościach parametrów tras dla badanych modelów statku,  

c) graficzną prezentację tras z optymalizacją czasu, 

d) graficzną prezentację tras z optymalizacją zużycia paliwa, 

e) graficzną prezentację tras kompromisowych. 

 

Wartości dodatnie w tabeli różnic (b) oznaczają, że dana trasa wynikowa WEANM dla 

modelu statku z napędem hybrydowym uzyskała wynik lepszy od odpowiadającej jej trasy dla 

modelu statku z napędem mechanicznym (TYLKO_SILNIK). Wartości ujemne oznaczają 

sytuację przeciwną. 

Oznaczenia graficzne tras wynikowych są zgodne z opisami przedstawionymi wcześniej 

na rysunku F.1. 
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G.1 Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras algorytmu WEANM dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego na trasie Lizbona - Miami, data rozpoczęcia podróży 

2008-02-15 12:00:00. W tabeli G-1 ujęto wartości podstawowych parametrów tras WEANM 

dla napędu hybrydowego oraz mechanicznego (TYLKO_SILNIK). W tabeli G-2 zestawiono te 

wartości w celu ułatwienia porównania tras dla badanych typów napędu. Na rysunkach 

G.1 - G.3 porównano trasy WEANM dla napędu hybrydowego i mechanicznego w ramach 

rozpatrywanego przypadku.  

 

Tabela G-1 Podstawowe parametry tras wynikowych WEANM dla badanych modelów statku,  
Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

WEANM_CZAS A 3618,27 230,28 303,52 0,221 15,71 

WEANM_PALIWO B 3696,91 366,34 5,59 0,182 10,09 

WEANM_KOMPROMIS C 3941,15 286,53 240,22 0,085 13,75 

WEANM_CZAS_   

TYLKO_ SILNIK D 3624,71 233,51 307,77 0,171 15,52 

WEANM_PALIWO_ 

TYLKO_SILNIK E 3747,11 294,02 235,41 0,097 12,74 

WEANM_KOMPROMIS_ 

TYLKO_SILNIK F 3826,51 265,74 289,71 0,062 14,40 

 

Tabela G-2 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras wynikowych WEANM 
dla badanych modelów statku, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

  

  

Trasa A 
względem D 

Trasa B 
względem E 

Trasa C 
względem F 

 

[Mm] +6,45 +50,19 -114,64 Długość trasy 
[%] +0,2% +1,3% -3,0% 

 [h] +3,23 -72,32 -20,80 Czas 
przejścia [%] +1,4% -24,6% -7,8% 

 [t] +4,25 +229,82 +49,50 Zużycie 
paliwa [%] +1,4% +97,6% +17,1% 

 [/] -0,050 -0,085 -0,024 Współczynnik 
ryzyka [%] -29,0% -87,2% -38,0% 

 [w] +0,19 -2,65 -0,65 Średnia 
prędkość [%] +1,2% -20,8% -4,5% 
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Rysunek G.1 Porównanie tras z optymalizacją czasu dla badanych modelów statku,  
Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.2 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa dla badanych modelów statku,  
Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.3 Porównanie tras kompromisowych dla badanych modelów statku,  
Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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G.2 Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras algorytmu WEANM dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego na trasie Miami - Lizbona, data rozpoczęcia podróży 

2008-02-15 12:00:00. W tabeli G-3 ujęto wartości podstawowych parametrów tras WEANM 

dla napędu hybrydowego oraz mechanicznego (TYLKO_SILNIK). W tabeli G-4 zestawiono te 

wartości w celu ułatwienia porównania tras dla badanych typów napędu. Na rysunkach 

G.4 - G.6 porównano trasy WEANM dla napędu hybrydowego i mechanicznego w ramach 

rozpatrywanego przypadku.  

 

Tabela G-3 Podstawowe parametry tras wynikowych WEANM dla badanych modelów statku,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

WEANM_CZAS A 3622,33 230,45 303,75 0,132 15,72 

WEANM_PALIWO B 3683,52 357,20 2,06 0,139 10,31 

WEANM_KOMPROMIS C 3880,65 260,97 291,91 0,061 14,87 

WEANM_CZAS_   

TYLKO_ SILNIK D 3641,50 234,47 309,05 0,079 15,53 

WEANM_PALIWO_ 

TYLKO_SILNIK E 3713,91 295,27 215,77 0,062 12,58 

WEANM_KOMPROMIS_ 

TYLKO_SILNIK F 3761,27 246,17 298,03 0,039 15,28 

 

Tabela G-4 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras wynikowych WEANM 
dla badanych modelów statku, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

  

  

Trasa A 
względem D 

Trasa B 
względem E 

Trasa C 
względem F 

 

[Mm] +19,17 +30,39 -119,38 Długość trasy 
[%] +0,5% +0,8% -3,2% 

 [h] +4,02 -61,93 -14,80 Czas 
przejścia [%] +1,7% -21,0% -6,0% 

 [t] +5,30 +213,70 +6,12 Zużycie 
paliwa [%] +1,7% +99,0% +2,1% 

 [/] -0,053 -0,077 -0,022 Współczynnik 
ryzyka [%] -67,0% -124,8% -56,6% 

 [w] +0,19 -2,27 -0,41 Średnia 
prędkość [%] +1,2% -18,0% -2,7% 
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Rysunek G.4 Porównanie tras z optymalizacją czasu dla badanych modelów statku,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.5 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa dla badanych modelów statku,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.6 Porównanie tras kompromisowych dla badanych modelów statku,  
Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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G.3 Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras algorytmu WEANM dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego na trasie Halifax - Plymouth, data rozpoczęcia podróży 

2008-02-15 12:00:00. W tabeli G-5 ujęto wartości podstawowych parametrów tras WEANM 

dla napędu hybrydowego oraz mechanicznego (TYLKO_SILNIK). W tabeli G-6 zestawiono te 

wartości w celu ułatwienia porównania tras dla badanych typów napędu. Na rysunkach 

G.7 - G.9 porównano trasy WEANM dla napędu hybrydowego i mechanicznego w ramach 

rozpatrywanego przypadku.  

 

Tabela G-5 Podstawowe parametry tras wynikowych WEANM dla badanych modelów statku,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

WEANM_CZAS A 2389,18 152,99 201,68 0,340 15,62 

WEANM_PALIWO B 2662,54 259,66 1,23 0,245 10,25 

WEANM_KOMPROMIS C 2895,19 206,34 191,98 0,159 14,03 

WEANM_CZAS_   

TYLKO_ SILNIK D 2382,57 157,59 207,75 0,279 15,12 

WEANM_PALIWO_ 

TYLKO_SILNIK E 2404,79 186,40 161,97 0,212 12,90 

WEANM_KOMPROMIS_ 

TYLKO_SILNIK F 2650,32 180,70 218,10 0,179 14,67 

 

Tabela G-6 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras wynikowych WEANM 
dla badanych modelów statku, Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

  

  

Trasa A 
względem D 

Trasa B 
względem E 

Trasa C 
względem F 

 

[Mm] -6,60 -257,74 -244,87 Długość trasy 
[%] -0,3% -10,7% -9,2% 

 [h] +4,61 -73,26 -25,64 Czas 
przejścia [%] +2,9% -39,3% -14,2% 

 [t] +6,07 +160,73 +26,12 Zużycie 
paliwa [%] +2,9% +99,2% +12,0% 

 [/] -0,061 -0,033 +0,020 Współczynnik 
ryzyka [%] -22,0% -15,5% +11,2% 

 [w] +0,50 -2,65 -0,64 Średnia 
prędkość [%] +3,3% -20,5% -4,3% 
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Rysunek G.7 Porównanie tras z optymalizacją czasu dla badanych modelów statku,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.8 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa dla badanych modelów statku,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.9 Porównanie tras kompromisowych dla badanych modelów statku,  
Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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G.4 Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras algorytmu WEANM dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego na trasie Plymouth - Halifax, data rozpoczęcia podróży 

2008-02-15 12:00:00. W tabeli G-7 ujęto wartości podstawowych parametrów tras WEANM 

dla napędu hybrydowego oraz mechanicznego (TYLKO_SILNIK). W tabeli G-8 zestawiono te 

wartości w celu ułatwienia porównania tras dla badanych typów napędu. Na rysunkach 

G.10 - G.12 porównano trasy WEANM dla napędu hybrydowego i mechanicznego w ramach 

rozpatrywanego przypadku.  

 

Tabela G-7 Podstawowe parametry tras wynikowych WEANM dla badanych modelów statku,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

WEANM_CZAS A 2429,17 154,49 203,66 0,294 15,72 

WEANM_PALIWO B 2436,45 247,05 0,00 0,238 9,86 

WEANM_KOMPROMIS C 2611,41 235,89 77,43 0,138 11,07 

WEANM_CZAS_   

TYLKO_ SILNIK D 2372,38 155,79 205,37 0,229 15,23 

WEANM_PALIWO_ 

TYLKO_SILNIK E 2462,00 197,18 145,74 0,148 12,49 

WEANM_KOMPROMIS_ 

TYLKO_SILNIK F 2646,75 191,86 198,94 0,115 13,80 

 

Tabela G-8 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras wynikowych WEANM 
dla badanych modelów statku, Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

  

  

Trasa A 
względem D 

Trasa B 
względem E 

Trasa C 
względem F 

 

[Mm] -56,79 +25,55 +35,34 Długość trasy 
[%] -2,4% +1,0% +1,3% 

 [h] +1,29 -49,86 -44,03 Czas 
przejścia [%] +0,8% -25,3% -22,9% 

 [t] +1,70 +145,74 +121,52 Zużycie 
paliwa [%] +0,8% +100,0% +61,1% 

 [/] -0,064 -0,090 -0,023 Współczynnik 
ryzyka [%] -28,0% -60,5% -20,2% 

 [w] +0,50 -2,62 -2,72 Średnia 
prędkość [%] +3,3% -21,0% -19,8% 
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Rysunek G.10 Porównanie tras z optymalizacją czasu dla badanych modelów statku,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.11 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa dla badanych modelów statku,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.12 Porównanie tras kompromisowych dla badanych modelów statku,  
Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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G.5 Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras algorytmu WEANM dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego na trasie Rotterdam - Nowy Jork, data rozpoczęcia podróży 

2008-02-15 12:00:00. W tabeli G-9 ujęto wartości podstawowych parametrów tras WEANM 

dla napędu hybrydowego oraz mechanicznego (TYLKO_SILNIK). W tabeli G-10 zestawiono te 

wartości w celu ułatwienia porównania tras dla badanych typów napędu. Na rysunkach 

G.13 - G.15 porównano trasy WEANM dla napędu hybrydowego i mechanicznego w ramach 

rozpatrywanego przypadku.  

 

Tabela G-9 Podstawowe parametry tras wynikowych WEANM dla badanych modelów statku,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość 

[w] 

WEANM_CZAS A 3252,34 217,02 286,05 0,263 14,99 

WEANM_PALIWO B 3346,43 332,62 33,72 0,269 10,06 

WEANM_KOMPROMIS C 3637,74 287,67 215,10 0,157 12,65 

WEANM_CZAS_   

TYLKO_ SILNIK D 3239,48 223,09 294,05 0,245 14,52 

WEANM_PALIWO_ 

TYLKO_SILNIK E 3244,30 262,08 233,94 0,211 12,38 

WEANM_KOMPROMIS_ 

TYLKO_SILNIK F 3384,66 240,90 286,40 0,157 14,05 

 

 

Tabela G-10 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras wynikowych WEANM 
dla badanych modelów statku, Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

  

  

Trasa A 
względem D 

Trasa B 
względem E 

Trasa C 
względem F 

 

[Mm] -12,86 -102,13 -253,08 Długość trasy 
[%] -0,4% -3,1% -7,5% 

 [h] +6,07 -70,54 -46,77 Czas 
przejścia [%] +2,7% -26,9% -19,4% 

 [t] +8,00 +200,23 +71,30 Zużycie 
paliwa [%] +2,7% +85,6% +24,9% 

 [/] -0,018 -0,058 0,000 Współczynnik 
ryzyka [%] -7,5% -27,5% 0,0% 

 [w] +0,47 -2,32 -1,40 Średnia 
prędkość [%] +3,2% -18,7% -10,0% 
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Rysunek G.13 Porównanie tras z optymalizacją czasu dla badanych modelów statku,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.14 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa dla badanych modelów statku,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.15 Porównanie tras kompromisowych dla badanych modelów statku,  
Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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G.6 Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras algorytmu WEANM dla napędu 

hybrydowego oraz mechanicznego na trasie Nowy Jork - Rotterdam, data rozpoczęcia podróży 

2008-02-15 12:00:00. W tabeli G-11 ujęto wartości podstawowych parametrów tras WEANM 

dla napędu hybrydowego oraz mechanicznego (TYLKO_SILNIK). W tabeli G-12 zestawiono te 

wartości w celu ułatwienia porównania tras dla badanych typów napędu. Na rysunkach 

G.16 - G.18 porównano trasy WEANM dla napędu hybrydowego i mechanicznego w ramach 

rozpatrywanego przypadku.  

 

Tabela G-11 Podstawowe parametry tras wynikowych WEANM dla badanych modelów statku,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

Trasa 
Długość 
trasy 
[Mm] 

Czas 
przejścia 

[h] 

Zużycie 
paliwa [t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Średnia 
prędkość [w] 

WEANM_CZAS A 3263,04 206,54 272,25 0,287 15,80 

WEANM_PALIWO B 3400,72 356,90 9,53 0,273 9,53 

WEANM_KOMPROMIS C 3553,32 278,78 173,41 0,211 12,75 

WEANM_CZAS_   

TYLKO_ SILNIK D 3243,66 210,86 277,93 0,269 15,38 

WEANM_PALIWO_ 

TYLKO_SILNIK E 3315,35 241,47 229,46 0,223 13,73 

WEANM_KOMPROMIS_ 

TYLKO_SILNIK F 3409,40 234,86 277,58 0,195 14,52 

 

Tabela G-12 Porównanie różnic pomiędzy podstawowymi parametrami tras wynikowych WEANM 
dla badanych modelów statku, Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 

  

  

Trasa A 
względem D 

Trasa B 
względem E 

Trasa C 
względem F 

 

[Mm] -19,38 -85,38 -143,92 Długość trasy 
[%] -0,6% -2,6% -4,2% 

 [h] +4,32 -115,42 -43,93 Czas 
przejścia [%] +2,0% -47,8% -18,7% 

 [t] +5,69 +219,93 +104,18 Zużycie 
paliwa [%] +2,0% +95,8% +37,5% 

 [/] -0,018 -0,050 -0,015 Współczynnik 
ryzyka [%] -6,7% -22,4% -7,9% 

 [w] +0,42 -4,20 -1,77 Średnia 
prędkość [%] +2,7% -30,6% -12,2% 
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Rysunek G.16 Porównanie tras z optymalizacją czasu dla badanych modelów statku,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.17 Porównanie tras z optymalizacją zużycia paliwa dla badanych modelów statku,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Rysunek G.18 Porównanie tras kompromisowych dla badanych modelów statku,  
Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-02-15 12:00:00 (opracowanie własne) 
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ZAŁĄCZNIK H – WYNIKI BADAŃ ALGORYTMU WEANM DLA WIELU 

ŹRÓDEŁ DANYCH POGODOWYCH 

W załączniku tym przedstawiono wyniki poszczególnych eksperymentów 

symulacyjnych, przeprowadzonych w ramach weryfikacji działania algorytmu WEANM dla 

wielu źródeł danych pogodowych (rozdział 5.3). Dla każdego z 6 badanych przypadków (6 par 

portów dla daty rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00) przedstawiono: 

a) graficzną prezentację tras kompromisowych uzyskanych dla pojedynczego źródła 

danych pogodowych (WEANM_KOMPROMIS) oraz dla badanego zbioru źródeł 

danych (WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRODEŁ_POGODY), 

b) zestawienie parametrów tras WEANM_KOMPROMIS oraz 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRODEŁ_POGODY, 

c) wykresy wartości odchyleń standardowych w populacjach badanych źródeł danych 

pogodowych dla tras ze zbioru rozwiązań Pareto-optymalnego oraz następujących 

parametrów: 

i. czasu przejścia, 

ii. zużycia paliwa, 

iii. współczynnika ryzyka.  

 

Wartości odchylenia standardowego stanowią statystyczną miarę zmienności 

badanych cech (w tym przypadku czasu przejścia, zużycia paliwa oraz 

współczynnika ryzyka). Obliczane były na podstawie zależności: 

 

( )
 1

2

n

x
n

i

i∑
=

−

=

µ

σ  
(H.1) 

gdzie  

   σ - wartość odchylenia standardowego w populacji, 

   xi - i-ta wartość cechy w populacji, 

   µ - wartość oczekiwana cechy, 

   n - rozmiar populacji, w badaniach n = 4 (4 źródła danych). 

 

Oznaczenia graficzne tras wynikowych są zgodne z opisami przedstawionymi wcześniej 

na rysunku F.1. 



207 

H.1 Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras kompromisowych algorytmu 

WEANM, wyznaczonych dla pojedynczego oraz dla wielu źródeł danych pogodowych na trasie 

Lizbona - Miami, data rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na rysunku H.1 porównano 

trasy WEANM_KOMPROMIS oraz WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY 

w ramach rozpatrywanego przypadku. W tabeli H-1 ujęto wartości podstawowych parametrów 

tras kompromisowych dla poszczególnych źródeł danych pogodowych. Następnie, na rysunkach 

H.2 – H.4, przedstawiono wykresy wartości odchyleń standardowych w populacjach badanych 

źródeł danych pogodowych dla tras ze zbioru rozwiązań Pareto-optymalnego, odpowiednio dla 

czasu przejścia, zużycia paliwa oraz współczynnika ryzyka. 

 

 

Rysunek H.1 Porównanie tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła oraz 
wielu źródeł danych pogodowych, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 

 

 

Tabela H-1 Wartości parametrów tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła 
oraz wielu źródeł danych pogodowych, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Źródło danych 
pogodowych 

Czas przejścia 
[h] 

Zużycie paliwa 
[t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Podstawowe 267,57 238,17 0,094 

Pomocnicze 1 266,50 237,62 0,124 

Pomocnicze 2 266,86 236,78 0,085 

WEANM_KOMPROMIS_ 
_WIELE_ŹRÓDEŁ_ 

_POGODY 

Pomocnicze 3 263,21 237,09 0,096 

WEANM_KOMPROMIS Podstawowe 288,91 225,79 0,058 
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Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia
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Rysunek H.2 Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 

 

Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa
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Rysunek H.3 Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 

 

Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka
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Rysunek H.4 Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka  
dla tras ze zbioru Pareto-optymalnego, Lizbona - Miami, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 
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H.2 Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras kompromisowych algorytmu 

WEANM, wyznaczonych dla pojedynczego oraz dla wielu źródeł danych pogodowych na trasie 

Miami - Lizbona, data rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na rysunku H.5 porównano 

trasy WEANM_KOMPROMIS oraz WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY 

w ramach rozpatrywanego przypadku. W tabeli H-2 ujęto wartości podstawowych parametrów 

tras kompromisowych dla poszczególnych źródeł danych pogodowych. Następnie, na rysunkach 

H.6 – H.8, przedstawiono wykresy wartości odchyleń standardowych w populacjach badanych 

źródeł danych pogodowych dla tras ze zbioru rozwiązań Pareto-optymalnego, odpowiednio dla 

czasu przejścia, zużycia paliwa oraz współczynnika ryzyka. 

 

 

Rysunek H.5 Porównanie tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła oraz 
wielu źródeł danych pogodowych, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 

 

Tabela H-2 Wartości parametrów tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła 
oraz wielu źródeł danych pogodowych, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Źródło danych 
pogodowych 

Czas przejścia 
[h] 

Zużycie paliwa 
[t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Podstawowe 262,59 255,24 0,086 

Pomocnicze 1 257,74 250,93 0,068 

Pomocnicze 2 260,96 254,28 0,099 

WEANM_KOMPROMIS_ 
_WIELE_ŹRÓDEŁ_ 

_POGODY 

Pomocnicze 3 259,19 252,63 0,136 

WEANM_KOMPROMIS Podstawowe 279,65 222,53 0,071 
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Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia
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Rysunek H.6 Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.7 Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 

 

Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka
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Rysunek H.8 Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka  
dla tras ze zbioru Pareto-optymalnego, Miami - Lizbona, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 
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H.3 Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras kompromisowych algorytmu 

WEANM, wyznaczonych dla pojedynczego oraz dla wielu źródeł danych pogodowych na trasie 

Halifax - Plymouth, data rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na rysunku H.9 

porównano, w ramach rozpatrywanego przypadku, trasy WEANM_KOMPROMIS oraz 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY. W tabeli H-3 ujęto wartości 

podstawowych parametrów tras kompromisowych dla poszczególnych źródeł danych 

pogodowych. Następnie, na rysunkach H.10 – H.12, przedstawiono wykresy wartości odchyleń 

standardowych w populacjach badanych źródeł danych pogodowych dla tras ze zbioru 

rozwiązań Pareto-optymalnego, odpowiednio dla czasu przejścia, zużycia paliwa oraz 

współczynnika ryzyka. 

 

 

Rysunek H.9 Porównanie tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła oraz 
wielu źródeł danych pogodowych, Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 

 

Tabela H-3 Wartości parametrów tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła 
oraz wielu źródeł danych pogodowych, Halifax - Plymouth,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Źródło danych 
pogodowych 

Czas przejścia 
[h] 

Zużycie paliwa 
[t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Podstawowe 180,68 157,97 0,107 

Pomocnicze 1 165,33 150,11 0,470 

Pomocnicze 2 176,53 156,26 0,194 

WEANM_KOMPROMIS_ 
_WIELE_ŹRÓDEŁ_ 

_POGODY 

Pomocnicze 3 176,73 157,09 0,244 

WEANM_KOMPROMIS Podstawowe 157,73 195,50 0,078 
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Rysunek H.10 Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.11 Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Halifax - Plymouth, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.12 Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka  
dla tras ze zbioru Pareto-optymalnego, Halifax - Plymouth,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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H.4 Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras kompromisowych algorytmu 

WEANM, wyznaczonych dla pojedynczego oraz dla wielu źródeł danych pogodowych na trasie 

Plymouth - Halifax, data rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na rysunku H.13 

porównano, w ramach rozpatrywanego przypadku, trasy WEANM_KOMPROMIS oraz 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY. W tabeli H-4 ujęto wartości 

podstawowych parametrów tras kompromisowych dla poszczególnych źródeł danych 

pogodowych. Następnie, na rysunkach H.14 – H.16, przedstawiono wykresy wartości odchyleń 

standardowych w populacjach badanych źródeł danych pogodowych dla tras ze zbioru 

rozwiązań Pareto-optymalnego, odpowiednio dla czasu przejścia, zużycia paliwa oraz 

współczynnika ryzyka. 

 

 

Rysunek H.13 Porównanie tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła oraz 
wielu źródeł danych pogodowych, Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 

 

Tabela H-4 Wartości parametrów tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła 
oraz wielu źródeł danych pogodowych, Plymouth - Halifax,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Źródło danych 
pogodowych 

Czas przejścia 
[h] 

Zużycie paliwa 
[t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Podstawowe 171,16 208,51 0,244 

Pomocnicze 1 187,19 228,12 0,320 

Pomocnicze 2 166,86 202,68 0,167 

WEANM_KOMPROMIS_ 
_WIELE_ŹRÓDEŁ_ 

_POGODY 

Pomocnicze 3 172,27 210,07 0,215 

WEANM_KOMPROMIS Podstawowe 173,70 193,67 0,234 
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Rysunek H.14 Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.15 Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Plymouth - Halifax, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 

 

Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

O
d

c
h

y
le

n
ie

 s
ta

n
d

a
rd

o
w

e
 [

/]

 

Rysunek H.16 Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka  
dla tras ze zbioru Pareto-optymalnego, Plymouth - Halifax,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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H.5 Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras kompromisowych algorytmu 

WEANM, wyznaczonych dla pojedynczego oraz dla wielu źródeł danych pogodowych na trasie 

Rotterdam – Nowy Jork, data rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na rysunku H.17 

porównano, w ramach rozpatrywanego przypadku, trasy WEANM_KOMPROMIS oraz 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY. W tabeli H-5 ujęto wartości 

podstawowych parametrów tras kompromisowych dla poszczególnych źródeł danych 

pogodowych. Następnie, na rysunkach H.18 – H.20, przedstawiono wykresy wartości odchyleń 

standardowych w populacjach badanych źródeł danych pogodowych dla tras ze zbioru 

rozwiązań Pareto-optymalnego, odpowiednio dla czasu przejścia, zużycia paliwa oraz 

współczynnika ryzyka. 

 

 

Rysunek H.17 Porównanie tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła oraz 
wielu źródeł danych pogodowych, Rotterdam - Nowy Jork,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela H-5 Wartości parametrów tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła 
oraz wielu źródeł danych pogodowych, Rotterdam - Nowy Jork,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Źródło danych 
pogodowych 

Czas przejścia 
[h] 

Zużycie paliwa 
[t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Podstawowe 248,19 327,12 0,156 

Pomocnicze 1 240,05 316,39 0,091 

Pomocnicze 2 242,57 319,71 0,108 

WEANM_KOMPROMIS_ 
_WIELE_ŹRÓDEŁ_ 

_POGODY 

Pomocnicze 3 244,10 321,73 0,170 

WEANM_KOMPROMIS Podstawowe 281,46 264,24 0,144 
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Rysunek H.18 Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00  

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.19 Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Rotterdam - Nowy Jork, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.20 Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka  
dla tras ze zbioru Pareto-optymalnego, Rotterdam - Nowy Jork,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 
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H.6 Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

W punkcie tym przedstawiono wyniki porównania tras kompromisowych algorytmu 

WEANM, wyznaczonych dla pojedynczego oraz dla wielu źródeł danych pogodowych na trasie 

Nowy Jork - Rotterdam, data rozpoczęcia podróży 2008-09-02 00:00:00. Na rysunku H.21 

porównano, w ramach rozpatrywanego przypadku, trasy WEANM_KOMPROMIS oraz 

WEANM_KOMPROMIS_WIELE_ŹRÓDEŁ_POGODY. W tabeli H-6 ujęto wartości 

podstawowych parametrów tras kompromisowych dla poszczególnych źródeł danych 

pogodowych. Następnie, na rysunkach H.22 – H.24, przedstawiono wykresy wartości odchyleń 

standardowych w populacjach badanych źródeł danych pogodowych dla tras ze zbioru 

rozwiązań Pareto-optymalnego, odpowiednio dla czasu przejścia, zużycia paliwa oraz 

współczynnika ryzyka. 

 

 

Rysunek H.21 Porównanie tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła oraz 
wielu źródeł danych pogodowych, Nowy Jork - Rotterdam,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 

 

 

Tabela H-6 Wartości parametrów tras kompromisowych, wyznaczonych dla pojedynczego źródła 
oraz wielu źródeł danych pogodowych, Nowy Jork - Rotterdam,  

rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

Źródło danych 
pogodowych 

Czas przejścia 
[h] 

Zużycie paliwa 
[t] 

Współczynnik 
ryzyka [/] 

Podstawowe 227,79 219,07 0,276 

Pomocnicze 1 229,65 214,84 0,348 

Pomocnicze 2 235,60 220,18 0,160 

WEANM_KOMPROMIS_ 
_WIELE_ŹRÓDEŁ_ 

_POGODY 

Pomocnicze 3 237,97 223,30 0,199 

WEANM_KOMPROMIS Podstawowe 312,57 146,57 0,184 
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Rysunek H.22 Wartości odchylenia standardowego czasu przejścia dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.23 Wartości odchylenia standardowego zużycia paliwa dla tras ze zbioru 
Pareto-optymalnego, Nowy Jork - Rotterdam, rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 

(opracowanie własne) 
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Rysunek H.24 Wartości odchylenia standardowego współczynnika ryzyka  
dla tras ze zbioru Pareto-optymalnego, Nowy Jork - Rotterdam,  
rozpoczęcie podróży 2008-09-02 00:00:00 (opracowanie własne) 


