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KONTROLA TRAJEKTORII RUCHU STATKU  
ZA POMOCĄ METOD NEUROEWOLUCYJNYCH 

 
Celem badań przedstawionych w tym artykule jest sprawdzenie, czy metoda neuroewolucyjna z bezpośrednim kodowaniem 

genetycznym może być wykorzystana w autopilocie statkowym. Jednym z głównych zadań autopilotów statków jest utrzymanie 
płynącej jednostki na zadanej trajektorii, z uwzględnieniem dynamicznych parametrów ruchu statku i warunków środowisko-
wych. W niniejszym artykule opisano i przedstawiono wyniki symulacji adaptacyjnego autopilota neuroewolucyjnego z uży-
ciem modelu symulacyjnego promu pasażerskiego. Neuroewolucja to połączenie dwóch różnych metod: algorytmów ewolucyj-
nych i sztucznych sieci neuronowych. Takie połączenie tworzy bardzo elastyczne narzędzie wspomagania decyzji i sterowania, 
które może być zastosowane w wielu innych systemach transportowych w celu poprawy ich efektywności. 

 

WSTĘP 

Pierwsze systemy automatycznych pilotów pojawiły się na stat-
kach handlowych w latach dwudziestych XX wieku. Wspierały one 
zadania sternika, który był odpowiedzialny za sterowanie statkiem 
zgodnie z poleceniami kapitana i oficera. Obecnie systemy autopilo-
ta to zaawansowane technologicznie urządzenia elektroniczne, 
wspierające i automatyzujące nawigację na statkach. Autopilot jest 
zsynchronizowany z żyrokompasem i nadzoruje kurs statku, w razie 
potrzeby regulując kąt płetwy sterowej. Ponadto, zaawansowane 
systemy autopilota są połączone z systemami map elektronicznych 
(ECDIS - Electronic Chart Display and Information System) umożli-
wiającymi śledzenie trasy zgodnie z planem trasy. Ta funkcja 
znacznie redukuje liczbę manualnych ingerencji sternika w ustawie-
nia steru. 

Regulatory PID (Proportional Integral Derivative), powszechnie 
stosowane w układach sterowania, mają swoje ograniczenia. Wadą 
regulatora PID jest jego wydajność, zoptymalizowana do wąskiego 
zakresu roboczego. Z powodu dynamicznie zmieniających się wa-
runków manewrowania statków, często nie jest możliwe właściwe 
ustalenie stałych parametrów regulatora dla całego obszaru możli-
wych sytuacji, co znacznie zmniejsza jego użyteczność. 

Aby poradzić sobie z ograniczeniem systemów sterowania 
opartych na PID, do transportu morskiego zostały wprowadzone 
autopiloty adaptacyjne, które nadal są badane i rozbudowywane. 

Autopilot adaptacyjny w wyniku swego działania może powo-
dować niewielkie zmiany trajektorii statku, ale dzięki temu będzie 
wykonywać mniej manewrów przy mniejszych kątach wychylenia 
steru, aby utrzymać względnie stały tor ruchu. Takie zmniejszenie 
ilości manewrów skutkuje stabilniejszą trajektorią i zmniejsza zuży-
cie paliwa, co ma decydujący wpływ na poprawę efektywności 
transportu.  

d

trajektoria zadana



 
Rys. 1. Ogólny schemat zadania kontroli trajektorii ruchu statku (d 
→ min oraz → min) 

Jedną z metod możliwych do zastosowania w zaawansowa-
nych autopilotach adaptacyjnych jest neuroewolucja. 

1. NEUROEWOLUCJA  

Neuroewolucja to połączenie dwóch różnych metod: sztucz-
nych sieci neuronowych (SSN) i algorytmów ewolucyjnych (AE). 
Metody neuroewolucyjne są częścią inteligentnych metod oblicze-
niowych, zdolnych do znalezienia rozwiązania złożonych zadań za 
pomocą sztucznych sieci neuronowych powstających w procesie 
ewolucji. Takie połączenie daje przewagę w postaci elastyczności i 
adaptacji, co pozwala na dostosowanie struktur obliczeniowych do 
dynamicznie zmieniających się warunków występujących podczas 
manewrowania statkiem [1], jak i wielu innych zadań, takich jak: 
– robotyka [2][3], 
– automatyzacja procesów [4][5]; 
– systemy wieloagentowe [6]; 
– projektowanie i diagnostyka [7] i wiele innych. 

SSN w neuroewolucji traktowana jest jako osobnik w populacji 
wielu sieci neuronowych. Podstawowe topologie początkowej popu-
lacji SSN są ustalane losowo na początku procesu uczenia. Każda 
jednostka rozpoczyna proces znalezienia rozwiązania z tymi samy-
mi parametrami początkowymi środowiska. Działanie każdej SSN 
ocenia się zwykle za pomocą algorytmów uczenia się ze wzmocnie-
niem (Reinforcement Learning), a w procesie ewolucji system wy-
biera osobniki najlepiej przystosowane do zadania podczas etapu 
selekcji i wstawia ich materiał genetyczny w miejsce najgorzej funk-
cjonujących osobników. Dzięki temu z czasem cała populacja do-
stosowuje swój materiał genetyczny do danego zadania, zwiększa-
jąc swój ogólny poziom wydajności. 

Proces ewolucyjny systemu składa się z trzech głównych eta-
pów: 
– wybór najlepszych osobników (selekcja wg kryteriów), 
– reprodukcja (z wykorzystaniem procesów krzyżowania i muta-

cji), 
– wymiana osobników (potomstwo najlepszych zastępuje najgor-

sze osobniki). 
Metody ewolucyjne wymagają wyboru odpowiedniego kodowa-

nia genetycznego topologii sieci neuronowej dostosowanego do 
podanego zadania. W tym przypadku zastosowano metodę NEAT 
[8] z kodowaniem bezpośrednim (rys. 2). 
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NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies) dostosowu-
je topologię SSN za pomocą AE stopniowo do danego zadania – 
struktury sieci kolejnych pokoleń rozrastają się i za pomocą selekcji 
uzyskuje się populację SSN, które najlepiej pasują do tego zadania 
[9]. Podczas ewolucji, w fazie mutacji, liczba wewnętrznych neuro-
nów i połączeń może ulec zmianie. 
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Rys. 2. Przykład topologii SSN oraz jej reprezentacji genetycznej w 
metodzie NEAT 

 
Aby sprostać złożoności zadań autopilota adaptacyjnego autor 

zaproponował zmodyfikowaną metodę NEAT (mNEAT). Metoda 
mNEAT pozwala nie tylko stopniowo zwiększać topologię sieci, ale 
również umożliwia redukcję nadmiarowych elementów sieci. 

SNN składa się z 3 typów węzłów: wejściowych, wyjściowych i 
ukrytych. Każdy ukryty węzeł reprezentuje sztuczny neuron, który 
generuje sygnał wyjściowy o wartości między 0 a 1 jako wynik 
znormalizowanej ważonej sumy wejść. Normalizację sumy ważonej 
wykonuje się za pomocą funkcji sigmoidalnej, jak w równaniu 1. 
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gdzie: 
oj – wartość wyjściowa neuronu, 
Sj – suma ważona wejścia xnj z wagami wnj, 
 – współczynnik nachylenia sigmoidy, 
j – bias (próg aktywacji neuronu). 
 
Wartość progu aktywacji neuronu może ulec zmianie na etapie 

mutacji w procesie ewolucyjnym podczas tworzenia potomstwa w 
fazie reprodukcji. 

W fazie reprodukcji wybrana najlepsza sieć neuronowa krzyżu-
je swój materiał genetyczny z losowo wybranym osobnikiem z całej 
populacji. Tak utworzony potomek zostaje dołączony do populacji 
zastępując najgorszą SSN, według aktualnego rankingu. Wydajność 
każdej SSN mierzy się w ustalonym przedziale czasowym symulacji 
komputerowej, lub po ukończeniu określonej liczby cyklów ewolu-
cyjnych. 

Ranking populacji SSN jest tworzony zgodnie z ogólnym rów-
naniem funkcji przystosowania (fi →min): 

 (2) 
 

gdzie: 
fi  – wartość przystosowania i-tego osobnika, 
w1, w2  – współczynniki wagowe, 
– odchyłka kursowa, 
d – odległość statku od zadanej trajektorii. 
 
Krzyżowanie materiału genetycznego dwóch różnych struktur 

sieci neuronowych może być kłopotliwe ze względu na znaczące 
różnice w liczbie neuronów i połączeń. W metodzie NEAT zostało to 
rozwiązane poprzez parowanie podobnych genów, w których para-
metrem kojarzącym jest numer innowacji, będący równocześnie 
zapisem historycznym, dostarczającym informacji, w jakiej kolejno-
ści dany gen powstał w populacji, w jakiej grupie osobników wystę-
puje i jakie są różnice w jego wartościach wśród poszczególnych 
osobników. 

2. AUTOPILOT NEUROEWOLUCYJNY 

Zaawansowany autopilot adaptacyjny wykorzystujący metody 
neuroewolucyjne powinien być w stanie pracować na różnych ty-
pach jednostek pływających. Jego parametry pracy, cechy i ograni-
czenia powinny być możliwe do regulacji. Główne regulowane pa-
rametry to: 
– dopuszczalna prędkość kątowa - podczas manewru skrętu ster 

wychylony jest do takiej wartości aby osiągnąć wymaganą war-
tość kąta drogi nad dnem bez przekraczania ustawionej warto-
ści prędkości kątowej. Oficer musi wziąć pod uwagę parametry 
manewrowe statku i ustalić bezpieczną wartość dla wykonywa-
nego manewru. 

– ograniczenia steru - wartość od 1° do maksymalnego kąta 
wychylenia steru. Podczas manewrów, maksymalne odchylenie 
steru nie przekracza ustalonego limitu. 

– promień zwrotu - użytkownik może wprowadzić promień zwrotu 
w milach morskich. 

– alarm zejścia z kursu - powiadomienie oficera o różnicy między 
zadanym a faktycznym kątem drogi statku nad dnem, co wyma-
ga ręcznej kontroli lub dostosowania parametrów systemu do 
zaistniałej sytuacji. 

– tryb ręczny - w tym trybie statek jest sterowany ręcznie przez 
operatora (najczęściej używany podczas manewrów na wodach 
ograniczonych i w obszarach o dużej gęstości ruchu lub w na-
głych przypadkach). 

– minimalna prędkość sterowna - autopiloty pracują nieefektywnie 
przy niewielkich prędkościach. Parametr ten pozwala alarmo-
wać operatora, że osiągnięto minimalną wartość prędkości i ak-
tualna sytuacja wymaga ręcznej kontroli ruchu statku. 

– integracja z ważnymi alarmami i sygnałami - pilot automatyczny 
może być dodatkowo zintegrowany z systemami ostrzegania o 
awarii lub redukcji mocy w układzie napędowym, z systemami 
monitorowania stanu czujników i systemami kontroli parametrów 
nawigacyjnych. W większości sytuacji awaryjnych, awarii zasi-
lania lub urządzeń nawigacyjnych, system powinien zostać na-
tychmiast przełączony na tryb ręczny, a kurs kontynuowany 
przy użyciu z kompasu magnetycznego i innych dostępnych 
metod i urządzeń. 
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3. MODEL SYMULACYJNY STATKU 

Symulacyjny model promu Stena Germanica został użyty do 
testowania neuroewolucyjnego systemu autopilota. Obecnie prom 
ten kursuje regularnie na trasie Gdynia-Karlskrona, pod nową na-
zwą Stena Vision (rys. 3.). Model symulacyjny statku posiada trzy 
stopnie swobody: dwie prędkości liniowe (wzdłużna i poprzeczna) 
oraz prędkość kątowa statku. 

 

 

Sygnały 
wejściowe SSN

∞
 ∞

 

Dane ze statku
 i jego otoczenia

Obroty śrub
 i wychylenia sterów

 
Rys. 3. Prom Stena Vision (poprzednio Stena Germanica - źródło: 
1) oraz jego uproszczony model z SSN jako głównym elementem 
sterującym systemu kontroli zadanej trajektorii 

 
Tab. 1. Główne parametry promu Stena Germanica 

Parametr Symbol Wartość 

Długość całkowita 
Długość między pionami 
Szerokość 
Zanurzenie - załadowany 
Pojemność brutto 
Prędkość maksymalna 

LOA 
L 
B 
TLOADED 
LOADED 
Vmax 

175 [m] 
154,2 [m] 
29 [m] 
6,65 [m] 
38 772 [T] 
10 [m/s] (~20 kn) 

 
Sygnały wejściowe systemu są następujące: 

– kąt drogi nad dnem (KDD), 
– prędkość kątowa zwrotu, 
– prędkość nad dnem (SOG), 
– odległość do zadanej trajektorii, 
– różnica między bieżącym a zadanym kątem drogi statku nad 

dnem, 
– kierunek i prędkość prądu morskiego, 
– obroty dwóch głównych śrub napędowych (bieżące i zadane), 
– wychylenia dwóch płetw sterowych (bieżące i zadane). 

W przyszłych badaniach planowane jest uwzględnienie dodat-
kowych a zarazem istotnych sygnałów ze środowiska, tj. wpływu 
wiatru, fal morskich czy stopnia załadowania statku. 

SSN generuje cztery sygnały wyjściowe, którymi sterowany jest 
model symulacyjny promu: 

– obr./min (rpm) lewej śruby napędowej, 
– obr./min (rpm) prawej śruby napędowej, 

                                                 
1 http://maritimbild.com/AVECKANS_BILD_FILER/VECKANSBILD_44_2010.htm 

– wychylenie lewej płetwy sterowej, 
– wychylenie prawej płetwy sterowej. 

Wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe są znormalizowane i 
zakodowane jako wartości rzeczywiste między 0 a 1. 

Główne zadanie systemu: bezpieczne i względnie szybkie 
przejście przez obszar z jak najmniejszym odchyleniem od zadane-
go KDD (→ min). 

Podstawowe założenia zadania: 
– KDD początkowy: 80°, 
– KDD zadany: 90°, 
– prędkość początkowa: 6 m/s, 
– utrzymanie statku tak blisko, jak to możliwe, na wyznaczonej 

trajektorii, 
– utrzymanie stałej prędkości statku nad dnem, 
– symulacja z lub bez zewnętrznych zakłóceń środowiskowych 

(prąd morski), 
– stała liczebność populacji SSN: 100 osobników. 

Podczas symulacji ewolucyjna sieć neuronowa kontroluje obro-
ty dwóch głównych niezależnych śrub napędowych (z minimalnym 
krokiem regulacji obrotów równym 10 rpm) i dwiema niezależnymi 
płetwami sterowymi (z min. krokiem odchylenia co 5°). 

W trakcie symulacji pomiary odchylenia od zadanego KDD za-
rejestrowano dla najlepszego sztucznego sternika w populacji, w 
danym momencie, w odstępach 3-sekundowych. Zakończenie 
procesu ewolucji następowało po ukończeniu określonej liczby 
cyklów ewolucyjnych. Adaptacja autopilota następowała w trybie 
offline. Ranking oraz wybór najlepszej SSN dokonywany jest na 
podstawie jej funkcji przystosowania obliczanej według wzoru 2. 

Pierwsza seria pomiarów dotyczyła zadania polegającego na 
nadzorowaniu trajektorii ruchu promu przez SSN bez żadnych 
zakłóceń środowiskowych. 

 

 
Rys. 4. Średnie odchyłki kursowe, dla 12 kolejnych populacji, w 
środowisku bez zakłóceń 

 
W przypadku braku zakłóceń ze środowiska (brak prądu mor-

skiego) zmierzone średnie odchylenie KDD dla najlepszych sterni-
ków zmniejszyło się z 9,5° do około 1° (rys. 4.). Wykres ten ukazuje 
zdolność uczenia się systemu. 

Druga seria pomiarów dotyczyła zadania polegającego na 
utrzymywaniu przez system trajektorii promu na trasie z prądem 
morskim wpływającym na ruch statku. Wartość prądu wahała się w 
granicach od 0,1 do 1,0 m/s (0,19 - 1,94 węzłów) w kanale prosto-
padłym do zadanego KDD, w kierunku 180°. 

W tym przypadku zakłóceniami spowodowane prądem mor-
skim spowodowały wzrost średniej odchyłki kursowej, która zmienia-
ła się w granicach od 11° do około 2° (rys. 5.). 
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Rys. 5. Średnie odchyłki kursowe, dla 12 kolejnych populacji, w 
środowisku z zakłóceniami od prądu morskiego. 

 
Dodatkowym wynikiem symulacji jest zarejestrowana trajektoria  

promu, jak pokazano na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Trajektoria promu przepływającego przez kanał prądu mor-
skiego prostopadły do zadanej trajektorii 

PODSUMOWANIE 

Adaptacyjny system neuroewolucyjny zastosowany w transpor-
cie morskim do nadzorowania trajektorii ruchu statku ma kilka istot-
nych zalet wpływających korzystnie na efektywność transportu. Są 
to m. in.: 
– dokładniejsza analizy danych przedstawiana decydentom pod-

czas manewrów, 
– usprawnienie procesów automatyzacji nawigacji, 
– obniżenie kosztów eksploatacji statków, 
– zminimalizowanie występowania błędów ludzkich, 
– ograniczenie szkodliwego wpływu transportu na środowisko. 

Należy zauważyć, że wszystkie te korzyści ściśle zależą od 
prawidłowej regulacji parametrów ewolucyjnych, liczby analizowa-
nych sygnałów, wielkości populacji SNN i metod kodowania sygna-
łów rozpatrywanych w symulowanym środowisku. 

W badaniach symulacyjnych zastosowano model promu pasa-
żerskiego o trzech stopniach swobody, wyposażonego w podwójny 
ster i dwie śruby napędowe. Sztuczne sieci neuronowe wykorzystu-
jące zmodyfikowaną metodę NEAT zwiększają dokładność odwzo-
rowania dynamiki rozważanego środowiska statku płynącego w 
trybie autopilota. 

Uwzględnienie dodatkowych sygnałów wejściowych związa-
nych z wpływem prądu morskiego pozwala na symulowanie złożo-
nego zachowania statku w środowisku dynamicznym w znacznie 
większej przestrzeni stanów niż było to możliwe w klasycznych 
algorytmach uczenia ze wzmocnieniem [10]. 

Dzięki wykorzystaniu autopilota adaptacyjnego możliwe jest 
zmniejszenie zużycia paliwa poprzez mniejszą ilość wykonywanych 
manewrów zmniejszających prędkość statku. 

W dalszych badaniach neuroewolucyjnego autopilota statku 
konieczne jest wprowadzenie i przebadanie dodatkowych zakłóceń, 
wynikających z wpływu wiatru i fal morskich na ruch jednostki. 
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Ship trajectory control with neuroevolutionary method 

The purpose of the study presented in this article is to de-
termine whether the neuroevolutionary method with direct 
genetic encoding can be part of the ship's autopilot. One of 
the main tasks of the ship's autopilot is to maintain the 
movement of the vessel on the trajectory, taking into account 
the dynamic parameters of the ship's motion. This article 
describes and illustrates the results of the simulation of adap-
tive neuroevolutionary autopilot using the simulator model of 
the passenger ferry. Neuroevolution is a combination of two 
different methods: evolutionary algorithms and artificial 
neuronal networks. This combination creates a very flexible 
decision support and control tool that can be used in many 
other transport systems to improve their efficiency. 
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