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WAWRUCH Ryszard 

FUZJA DANYCH RADAROWYCH I AIS 

Streszczenie 
Referat prezentuje zasady fuzji danych o obiektach pływających, pochodzących z radarowych 

układów śledzących i AIS, realizowanej automatycznie w procesorze stanowiska obserwacyjnego zin-
tegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego zaprojektowanego, skonstruowanego i zainstalowane-
go w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu rozwojowego „Opracowanie i badanie procesu 
przetwarzania i prezentacji informacji nawigacyjnie uŜytecznej zintegrowanego systemu kontroli ru-
chu morskiego dla potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM)”. 

WSTĘP 
Na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku” zorganizowanej 

przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej i Komitet Transportu Polskiej Akademii 
Nauk w 2010 r. zaprezentowano referat „ZałoŜenia algorytmu fuzji danych w radarowym sys-
temie kontroli ruchu morskiego”, którego tekst został opublikowany w numerze 4 czasopisma 
„Logistyka” z 2010 r. [3]. Algorytm ten znalazł praktyczne zastosowanie w oprogramowaniu 
procesora zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego, zaprojektowanego, skonstru-
owanego i zainstalowanego w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach projektu rozwojowego 
„Opracowanie i badanie procesu przetwarzania i prezentacji informacji nawigacyjnie uŜy-
tecznej zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego dla potrzeb Krajowego Systemu 
Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM)”. W poniŜszym referacie przedstawiono wynik aplikacji 
algorytmu w tym systemie. 

1. ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI RUCHU MORSKIEGO, 
ALGORYTM FUZJI DANYCH 
Stanowisko obserwacyjne zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego, zaprojek-

towane i skonstruowane w formie prototypu w ramach wymienionego we wstępie projektu 
rozwojowego moŜe wykorzystywać jako źródło informacji o sytuacji nawigacyjnej w nadzo-
rowanym obszarze powierzchni morza, następujące czujniki zainstalowane w punkcie obser-
wacyjnym: 
a) radary impulsowe pasma „X” i „S”, 
b) radar pracujący na fali ciągłej z modulacją częstotliwości (FM-CW – Frequency Modula-

ted Continuous Wave), 
c) urządzenia systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS – Automatic Identification 

System) klasy A i B, 
d) kamerę termowizyjną 
oraz dane przesyłane dedykowanym łączem światłowodowym z centrum SłuŜby Kontroli Ru-
chu Statków VTS „Zatoka Gdańska”: 
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a) dane cyfrowe o obiektach wykrytych przez impulsowe radary brzegowe znajdujące się na 
wyposaŜeniu tej słuŜby, 

b) informacje o obiektach nawodnych (statkach i oznakowaniu nawigacyjnym) pochodzące z 
polskiego systemu monitorowania ruchu statków z wykorzystaniem brzegowych stacji 
AIS. 

 
Konfigurację aktualnie wykorzystywanych źródeł danych definiuje operator obsługujący 

stanowisko ukazane na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Stanowisko operatora punktu obserwacyjnego zintegrowanego systemu kontroli ruchu 

morskiego 
Źródło: badania własne 

Zgodnie z informacją przedstawioną na rys. 1, stanowisko operatora jest wyposaŜone w 
[2,3]: 
1. Komputer stanowiska operatora (Dell Precision T5500 z 64 bitowym procesorem Intel 

Xeon W5580, RAM 12 GB, dwoma dyskami twardymi o pojemności 300 GB kaŜdy, 
pracującymi w systemie RAID 1 i kartą graficzną NVIDIA Quadro FX3800). 

2. Serwer pracujący w systemie operacyjnym Red Hat Enterprise Linux 5 (Dell Power Edge 
T610 z dwoma czterokorowymi procesorami 64 bitowymi Xeon X5570, RAM 32 GB, 
pięcioma dyskami twardymi o pojemności 300 GB kaŜdy, pracującymi w systemie  
RAID 6). 

3. Dwa ciekłokrystaliczne monitory zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego 
słuŜące do prezentacji informacji cyfrowej i graficznej o sytuacji nawodnej w 
nadzorowanym obszarze. 
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4. Monitor do prezentacji informacji o parametrach pracy serwera. 
5. Klawiatury do obsługi komputera stanowiska operatora i serwera. 

 
Rysunek 2 przedstawia sposób prezentacji informacji o obiektach śledzonych przy wyłą-

czonej funkcji fuzji danych. 
 

 
Rys. 2. Prezentacja na wskaźniku graficznym informacji o obiektach śledzonych przy wyłączonej 

funkcji fuzji danych 
Źródło: badania własne 

Rysunek 3 ukazuje sposób prezentacji informacji o aktualnie załączonych sensorach,  wy-
korzystywanych w procesie fuzji danych. Po załączeniu okna inicjacji fuzji ukazanego w dol-
nej części ekranu, procesor inicjuje automatycznie łączność z wybranymi źródłami danych i 
proces fuzji. W czasie pracy systemu operator moŜe uzyskać informację o ilości obiektów 
śledzonych i komunikatów przesyłanych do jednostki centralnej przez poszczególne sensory 
w danym momencie czasu (rys. 4 i 5). 

Zgodnie z informacją przedstawioną na konferencji „Transport XXI wieku” w 2010 r., al-
gorytm fuzji danych w zintegrowanym systemie kontroli ruchu morskiego powinien umoŜli-
wiać w pełni automatyczną realizację następujących procesów [3]: 
1. Zamiany współrzędnych biegunowych obiektów wykrytych radarami brzegowymi (na-

miarów i odległości) na współrzędne geograficzne tych obiektów określone w układzie 
WGS 84, w celu utworzenia danych radarowych zorientowanych geograficznie. 

2. Fuzji: 
a) zorientowanych geograficznie danych radarowych z co najmniej jednego radaru z da-

nymi z urządzenia lub urządzeń AIS zainstalowanych na znajdującym się w zasięgu 
pracy radarów brzegowych stałym oznakowaniu nawigacyjnym,  w przestrzenny sy-
gnał radarowy, 

b) przestrzennych sygnałów radarowych pochodzących ze wszystkich, podłączonych do 
systemu urządzeń pracujących impulsowo i na fali ciągłej, w jeden kompleksowy 
przestrzenny sygnał radarowy, 
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c) kompleksowego przestrzennego sygnału radarowego z wektorową mapą elektroniczną 
(ENC) w mapę radarową, 

d) mapy radarowej z danymi ze statkowych urządzeń AIS w sygnał radar/AIS, 
e) sygnału radar/AIS z obrazem z kamery termowizyjnej w kompleksowy sygnał wizyj-

ny. 
 

 
Rys. 3. Okno inicjacji połączenia z sensorami i fuzji danych 
Źródło: badania własne 

Opisana w punkcie 2a) fuzja zorientowanych geograficznie danych radarowych z co naj-
mniej jednego radaru z danymi z urządzenia lub urządzeń AIS zainstalowanych na znajdują-
cym się w zasięgu pracy radarów brzegowych stałym oznakowaniu nawigacyjnym, została 
wprowadzona w celu wykrycia: 
a) ewentualnych niesprawności bloków nadawczo-odbiorczych, układów antenowych i ukła-

dów detekcji wykorzystywanych radarów, 
b) niepoprawnej wartości kierunku odniesienia radarów brzegowych lub utraty przez nie tego 

kierunku, 
c) niepoprawnych wartości pozycji geograficznych anten radarowych i błędów przeliczenia 

współrzędnych z układu biegunowego na współrzędne geograficzne, 
d) błędów pomiarów radarowych przekraczających zadane wartości graniczne, 
e) błędów transmitowanej przez AIS pozycji geograficznej oznakowania nawigacyjnego. 

UmoŜliwia ona ponadto prezentację moŜliwości fuzji danych radarowych i AIS dla po-
prawnych wartości informacji pozycyjnej transmitowanej przez AIS. 
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Rys. 4. Sposób prezentacji informacji o aktualnie wykorzystywanych sensorach oraz ilości śledzonych 

przez nie obiektów i wysyłanych komunikatów 
Źródło: badania własne 

 
Rys. 5. Prezentacja informacji o realizacji procesu fuzji danych 
Źródło: badania własne 

Zasady realizacji pozostałych funkcji wymienionych w punkcie 2 zostały przedstawione 
szczegółowo w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Logistyka” [3]. Rysunek 6 prezen-
tuje przyjęty do realizacji algorytm procesu fuzji danych, zmodyfikowany w stosunku do 
przedstawionego w 2010 r. 
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Rys. 6. Algorytm fuzji danych 
Źródło: badania własne 

Po włączeniu procesu fuzji, operator ma moŜliwość wyświetlenia: 
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1. W formie tabelarycznej – informacji o kaŜdym śledzonym obiekcie pochodzącej z po-
szczególnych sensorów oraz po fuzji danych (rysunek 7). 

2. W formie graficznej – pozycji i wektorów ruchu obiektów (rysunek 8): 
a) których dane zostały poddane fuzji, oznaczonych kolorem czerwonym, 
b) których dane pochodzą tylko z jednego sensora (obiekty wykryte radarem nieprzesyła-

jące raportów AIS oraz obiekty przesyłające raporty AIS, lecz niewykryte radarem 
brzegowym), oznaczonych kolorem czarnym. 

 

 
Rys. 7. Sposób prezentacji danych cyfrowych o obiektach podlegających fuzji 
Źródło: badania własne 

Operator moŜe wybrać prezentację na zobrazowaniu graficznym: 
1. Tylko pozycji obiektów śledzonych (rysunek 8). 
2. Pozycji obiektów śledzonych i wektorów ich ruchu o stałej, zadanej przez operatora dłu-

gości czasowej (rysunek 9). 
3. Pozycji obiektów śledzonych i wektorów ich ruchu o zmiennej długości zaleŜnej od war-

tości ich prędkości (rysunek 10). 
4. Jednoczesnego zobrazowania symboli graficznych i wektorów ruchu wszystkich obiektów 

przed i po fuzji danych. 
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Rys. 8. Prezentacja graficzna informacji o pozycjach śledzonych obiektów 
Źródło: badania własne 

 
Rys. 9. Prezentacja graficzna informacji o pozycjach śledzonych obiektów i wektorach ich ruchu o 

zadanej przez operatora, stałej długości czasowej 
Źródło: badania własne 

 



TTS   337 

 
Rys. 10. Prezentacja graficzna informacji o pozycjach śledzonych obiektów i wektorach ich ruchu o 

zmiennej długości zaleŜnej od wartości ich prędkości 
Źródło: badania własne 

PODSUMOWANIE 
Algorytm fuzji danych w radarowym systemie kontroli ruchu morskiego przedstawiony w 

2010 roku na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, został pod-
dany modyfikacji i wdroŜony w oprogramowaniu procesora stanowiska obserwacyjnego zin-
tegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego, zaprojektowanego i skonstruowanego w 
formie prototypu w ramach projektu rozwojowego „Opracowanie i badanie procesu przetwa-
rzania i prezentacji informacji nawigacyjnie uŜytecznej zintegrowanego systemu kontroli ru-
chu morskiego dla potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM)”, zain-
stalowanego w Akademii Morskiej w Gdyni. W referacie przedstawiono zmodyfikowany al-
gorytm oraz moŜliwości realizacji fuzji danych radarowych i AIS, a takŜe sposób prezentacji 
informacji wyjściowej. 
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RADAR AND AIS DATA FUSION 

Abstract 
Paper presents principles of data fusion on floating objects received from radar tracking circuits 

and AIS, realised automatically by processor of the integrated vessel traffic control system observa-
tion post designed and constructed in the scope  of the research project “Elaboration and research of 
the process of transformation and presentation of the navigational useful information in integrated sea 
traffic control system for the need of the National Maritime Safety System (KSBM)” and installed in 
the Gdynia Maritime University. 
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