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Agnieszka BLOKUS-ROSZKOWSKA, Leszek SMOLAREK 

NIEZAWODNO�� OPERACYJNA 
SKRZY�OWANIA TRAS MORSKICH - 

PODEJ�CIE SYMULACYJNE 

Streszczenie 
Transport morski odgrywa niezmiernie istotn� rol� i jest podstaw� handlu mi�dzynarodowego. 

Wraz ze wzrostem nat��enia ruchu morskiego zwi�ksza si� potrzeba dalszego podniesienia 
bezpiecze�stwa na morzu. W artykule przedstawiono model opisuj�cy ruch statków skrzy�owania dróg 
morskich pod k�tem niezawodno�ci operacyjnej. Rozwa�amy klasyczne skrzy�owanie tras 
�eglugowych oraz rondo przy zało�eniu pierwsze�stwa z prawej oraz pierwsze�stwa na rondzie. 
System traktowany jest jako wielostanowy model z stanem niezawodno�ci oraz stanem zawodno�ci z 
zerowym i niezerowym czasem odnowy.  

Do opisu ruchu statków w pracy zastosowany został model prostego automatu komórkowego, 
który stanowi podstaw� symulacji. Ruch statku okre�lony jest poprzez jego kierunek, pr�dko�� i 
długo�� statku. Obszar skrzy�owania oraz trasy podzielone s� na komórki. Rozmiar komórki zale�y od 
intensywno�ci strumienia ruchu, pr�dko�ci poruszania si� oraz rozmiaru statków. Przeprowadzono 
symulacje ze wzgl�du na zmiany nat��enia ruchu na kierunkach kolizyjnych oraz statystyczn� analiz�
wyników symulacji. Wnioski i uwagi ko�cowe wytyczaj� dalszy kierunek prac. 

WST�P 
Statek jest �rodkiem transportu wchodz�cym jako element w skład systemu operator-

system techniczny-�rodowisko. Dla nawigatora i statku mamy naturalny podział otoczenia w 
zale�no�ci od charakteru akwenu, na przeszkody stałe lub pływaj�ce oraz czynniki 
hydrometeorologiczne. Ka�dy z tych elementów czy te� czynników mo�e by� �ródłem 
zagro�enia. Jednym z wa�niejszych jest zagro�enie kolizyjne szczególnie w przypadku 
krzy�uj�cych si� szlaków wodnych. 

Ilo�ciowa ocena ryzyka kolizji nie mo�e by� jedynym �ródłem informacji o poziomie 
bezpiecze�stwa nawigacyjnego. Powinna ona stanowi� baz� do wielopoziomowych analiz 
uwzgl�dniaj�cych zarówno dynamik� zmian ilo�ci i wielko�ci przewo�onych ładunków, 
zmienno�� �rodowiska morskiego jak i zmiany wytycznych i przepisów lokalnych oraz 
organizacj� ruchu. Tak zło�one zagadnienie mo�e by� rozwi�zane z wykorzystaniem metod 
symulacyjnych. Pierwszym krokiem w ich wykorzystaniu jest opracowanie modelu 
matematycznego badanego zagadnienia. 
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1. NIEZAWODNO�� OPERACYJNA  
Główne rodzaje wypadków morskich w 2011 to kolizje i uderzenie o dno, odpowiednio 

35% i 25% (Rys. 1). 

Rys. 1. Rodzaje wypadków na Bałtyku w 2011 roku, liczba wypadków 121.

	ródło: [6] 

Wprawdzie w poszczególnych latach liczba kolizji ulegała ró�nym wahaniom, jednak 
pomimo ci�głych bada� i analiz, wprowadzania nowych systemów wspomagaj�cych 
nawigacj�, liczba kolizji w ostatnich latach pozostaje na zbli�onym poziomie, mo�na nawet 
zauwa�y� jej nieznaczny wzrost w ostatnich trzech latach (Rys. 2). 
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Całkowita liczba kolizji w latach 2002-2011:379

Rys. 2. Kolizje na Bałtyku w latach 2002-2011, całkowita liczba kolizji 379.

	ródło: [6] 

Analizuj�c typy kolizji na Bałtyku, mo�na zauwa�y�, �e znaczn� cz��� z nich stanowi�
kolizje z innymi statkami (Rys. 3). 
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Rodzaj kolizji 

Rys. 3. Podział kolizji na Bałtyku ze wzgl�du na ich charakter, w latach 2004-2011.

	ródło: [6] 

Niezawodno�� operacyjna rozumiana jest jako niewyst�pienie uszkodzenia i wykonanie 
zadania transportowego. Niezawodno�� jest integraln� składow� wszystkich faz procesu 
transportowego.  

Regulacje dotycz�ce ruchu statków, wprowadzone, uchwałami Mi�dzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO), dnia 01.07.2006 r. ustanowiły strefy separacji ruchu statków 
(TSS) w Cie�ninie Bornholmskiej i na północ od Wyspy Rugia, [3]. 

W artykule skoncentrowano si� na jednym z elementów szlaku transportowego, a 
mianowicie skrzy�owaniu tras �eglugowych. 

2. MODEL SKRZY�OWANIA TRAS �EGLUGOWYCH 
Cały obszar skrzy�owania wraz z fragmentami tras w jego s�siedztwie został podzielony 

na komórki. Rozmiar komórki zale�y od długo�ci i pr�dko�ci statków oraz intensywno�ci 
strumieni. Szczegóły zwi�zane z wyznaczeniem g�sto�ci skrzy�owa� i rozmiaru komórki 
mo�na znale�� w [1, 2]. Ka�da komórka mo�e by� w jednym dwóch stanów wolnym-nie ma 
w niej statku i zaj�tym-jest statek.  

Uniwersalno�� automatów komórkowych powoduje, �e znajduj� one zastosowanie w  
modelowaniu i symulacji potoków transportowych [7]. W pracy zostanie wykorzystany 
model automatu komórkowego opisuj�cego ruch strumieni statków na i w obr�bie 
skrzy�owania tras �eglugowych. W programie na potrzeby przeprowadzenia symulacji 
przyj�to, �e statki s� obserwowane na drogach dochodz�cych do skrzy�owania w odległo�ci 6 
Mm. Przyj�to, �e nawigatorzy nie powoduj� celowo kolizji oraz ze odst�py pomi�dzy 
statkami dla poszczególnych strumieni ruchu s� losowe.  

Statki poruszaj� si� według nast�puj�cych ogólnych reguł: 
– pojawianie si� na trasie - z prawdopodobie�stwem zale�nym od rozkładu czasu czekania 

nowy statek pojawia si� na linii pocz�tkowej z pewn� pr�dko�ci�, 
– jazda do przodu - wszystkie statki przesuwaj� si� do przodu zgodnie z wektorami ich 

pr�dko�ci, 
– zmiana kursu typ I - z zadanym prawdopodobie�stwem statek reaguje z odpowiednim 

wyprzedzeniem na potencjaln� sytuacj� kolizyjn�, 
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– zmiana kursu typ II – statek wykonuje manewr antykolizyjny w przypadku zbyt pó�nej 
reakcji na zagro�enie kolizyjne. 

Rys. 4. Warianty s�siedztwa w przypadku ruchu okr��nego typu ronda.

2.1. Niezawodno�� operacyjna 
Niezawodno�� (ang. reliability) rozumiana jest jako własno�� obiektu mówi�ca o tym, czy 

spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynno�ci przez wymagany czas i dla danych 
czynników wymuszaj�cych. 

Wyró�nione zostały dwa rodzaje awarii: 
awaria z zerowym czasem naprawy zwi�zana z wyst�pieniem zdarzenia prowadz�cego do 

zmiany kursu typu I, 
awaria z niezerowym czasem naprawy zwi�zana z wyst�pieniem zdarzenia prowadz�cego 

do zmiany kursu typu II. 

2.2. Model wielostanowy 
Do analizy niezawodno�ci systemu koniecznym jest rozszerzenie dwu stanowego modelu 

niezawodno�ciowego na wielostanowy, w tym przypadku trzy stanowy {0,1,2}. 
Stan 2 jest stanem niezawodno�ci (sytuacja kiedy �aden inny statek nie wyst�puje na 

kursie kolizyjnym), stan 1 stanem zawodno�ci z zerowym czasem odnowy (zmiana kursu 
typu I, w programie zdefiniowana jako sytuacja, kiedy statki na kursach kolizyjnych s� co 
najmniej w odległo�ci bezpiecznego przej�cia CPA – Closest Point of Approach) za� stan 0 
stanem zawodno�ci z niezerowym czasem odnowy (zmiana kursu typu II, w programie 
zdefiniowana jako sytuacja, kiedy statki na kursach kolizyjnych s� w odległo�ci mniejszej ni�
CPA). Poniewa� po prawidłowym wykonaniu manewru antykolizyjnego statek mo�e 
powróci� na pierwotny kurs bez zagro�enia mo�liwy jest powrót systemu ze stanu 0 oraz 1 do 
stanu 2 (Rys. 5). 

W dalszej cz��ci artykułu przez p(i), i = 0,1,2, oznaczone zostało prawdopodobie�stwo 
przebywania w i-tym stanie. 
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Rys. 5. Graf stanów niezawodno�ciowych systemu.  

W uj�ciu statystycznym niezawodno�� mierzy si� prawdopodobie�stwem utraty zdolno�ci 
do wykonywania swoich funkcji. Taka miara niezawodno�ci jest wielko�ci� bezwymiarow�
przyjmuj�c� warto�� z przedziału od 0 do 1. 

3. MODEL SYMULACYJNY 
Metoda symulacji mo�e by� stosowana do bada� niezawodno�ci systemów technicznych 

ze wzgl�du na proces eksploatacji. Polega ona na na�ladowaniu stanów i procesów uj�tych w 
modelu niezawodno�ciowym i wyznaczaj�cych stany niesprawno�ci systemu.  

Prezentowany model symulacyjny ruchu strumieni statków uwzgl�dnia typ statku, jego 
pr�dko�� i długo��, zachowanie i zdolno�ci manewrowe statku, status drogi morskiej i 
intensywno�� strumieni ruchu. W artykule rozwa�any jest typ klasycznego skrzy�owania dróg 
morskich, przy zało�eniu, �e główny strumie� ruchu statków jest przecinany dwoma 
podrz�dnymi strumieniami, opisany w [1]. Jako główny strumie� statków nale�y rozumie�
tras� z pierwsze�stwem poruszania si� statków, na której zazwyczaj poruszaj� si� du�e 
jednostki o gorszej zdolno�ci manewrowej. Ponadto analizie zostało poddane rondo jako 
poł�czenie kilku dróg morskich w dwóch ró�nych scenariuszach pierwsze�stwa tras 
�eglugowych. A mianowicie, najcz��ciej przyjmowany scenariusz zgodnie z przepisami 
Konwencji COLREGs, gdy pierwsze�stwo przysługuje statkowi, który przecina kurs innego 
statku z lewej burty. Ostatni rozwa�any przypadek, to sytuacja w której statek poruszaj�cy si�
po rondzie ma pierwsze�stwo i obowi�zek utrzymania kursu i pr�dko�ci, natomiast statek 
b�d�cy na trasie wł�czaj�cej si� do ronda powinien ust�pi� z drogi. W programie przyj�to, �e 
statek mo�e wykona� manewr skr�tu w prawo b�d� porusza� si� na wprost. Statek 
poruszaj�cy si� po torze �eglugowym jest losowo charakteryzowany przez tor wyj�ciowy 
zale�nie od kierunku ruchu statku z góry okre�lonym prawdopodobie�stwem. 

W modelu symulacyjnym przyj�to, �e krok czasowy odpowiada czasowi przemieszczenia 
si� statku, poruszaj�cego si� z najwi�ksz� pr�dko�ci�, z jednej komórki do nast�pnej. 
Pr�dko�� statków, podawana w w�złach, w programie symulacyjnym odpowiada pr�dko�ci 
mierzonej w komórkach na krok symulacyjny (czasowy). 

W programie wzi�to pod uwag� nast�puj�ce główne typy statków: tankowce, 
kontenerowce, statki pasa�erskie, statki typu RoPax, drobnicowce oraz szybkie promy. W 
programie jako domy�lne dane wej�ciowe dla wybranych typów statków przyj�to dane 
empiryczne z Zatoki Fi�skiej. Dane te oczywi�cie w przyszło�ci powinny by� zweryfikowane 
dla innych rejonów skrzy�owa� tras �eglugowych, a w programie mog� by� r�cznie 
zmienione przez u�ytkownika. Na podstawie analizy intensywno�ci strumieni ruchu statków, 
przedstawionej w [2], dane wej�ciowe programu symulacyjnego losowane s� z przyj�t�
warto�ci� �redni� i odchyleniem standardowym dla ka�dego strumienia. Korzystaj�c z 
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modelowania pr�dko�ci statków na podstawie danych zebranych w Zatoce Fi�skiej, pr�dko��
statku w modelu symulacyjnym jest wybierana losowo dla ka�dego strumienia, zgodnie z 
dopasowanym wcze�niej rozkładem [4]. Za długo�� statku jako dan� wej�ciow� na potrzeby 
symulacji została przyj�ta moda z próby danych zebranych w Zatoce Fi�skiej i 
przedstawionych w [4] dla ka�dego z typów statków. W programie w celu wyznaczenia 
czasów pomi�dzy wypłyni�ciami kolejnych statków mog� by� zastosowane ró�ne rozkłady. 
Dla ka�dego z strumienia ruchu statków mo�emy wybiera� spo�ród nast�puj�cej listy 
rozkładów: deterministyczny, jednostajny, wykładniczy, Erlanga, normalny, logarytmiczno-
normalny, Beta, gamma oraz trójk�tny. 

4. ANALIZA STATYSTYCZNA WYNIKÓW

redni czas bezawaryjnej pracy systemu jest warto�ci� oczekiwan� zmiennej losowej Tp

okre�laj�cej czas pracy obiektu mi�dzy dwoma kolejnymi awariami typu I lub II okre�lon�
wzorem: 

( ) �
∞

=
0

)( dtttfTE pp      (1) 

gdzie: fp(t)– g�sto�� zmiennej losowej Tp. 
Rozkład czasu bezawaryjnej pracy mo�na oszacowa� na podstawie danych 

symulacyjnych. 


redni czas odnowy, tylko w przypadku awarii typu II, jest warto�ci� oczekiwan�
zmiennej losowej okre�laj�cej czas odnowy To i posiada posta�
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gdzie: fo(t)– g�sto�� zmiennej losowej czasu odnowy. 
Warto�� �redniego czasu odnowy mo�na oszacowa� na podstawie danych zebranych 

podczas bada� na symulatorze mostka, korzystaj�c ze wzoru 
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                                                            (3)
gdzie: no– liczba symulacji z awari� typu II, 
toi– czas trwania i-tej odnowy. 

Wyniki bada� na symulatorze mostka mog� by� wykorzystane do estymacji macierzy 
prawdopodobie�stw przej�� miedzy stanami oraz estymacji rozkładu czasu odnowy i 
macierzy intensywno�ci przej��, wzory (1-3). W takim przypadku mo�na by było 
wykorzysta� model semimarkowski do opisu zmian stanów niezawodno�ciowych systemu 
uwzgl�dniaj�cego czynnik ludzki.  

Badania symulacyjne przeprowadzono dla ró�nych wariantów organizacji ruchu typu: 
– skrzy�owanie proste, (cros); 
– rondo pierwsze�stwo na rondzie, (rop); 
– rondo pierwsze�stwo z prawej, (rwp). 

Ponadto przyj�to do analizy ró�ne przypadki strumieni ruchu takie jak strumie�
Poissonowski, strumie� gausowski czy te� strumie� Erlanga. 

W strumieniu Poissona liczba statków nadchodz�cych w jednostce czasu jest zmienn�
losow� podlegaj�c� rozkładowi Poissona o parametrze λ, a odst�p czasowy pomi�dzy 
nadpływaj�cymi statkami jest zmienn� losow� o rozkładzie wykładniczym o parametrze λ. 
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W strumieniu Erlanga (rz�du n) g�sto�� rozkładu długo�ci odst�pów czasu mi�dzy 
kolejnymi statkami jest opisany wzorem, [5]: 

0      t,
)!1(

))(()(
1

≥
−

=
−−

n
entntf

ntn λλλ

                                              (4)
gdzie Nn ∈ . 
Poprzez zmian� λ oraz n mo�na stosowa� ten rozkład by uzyska� przybli�enia wielu 

ró�nych rozkładów długo�ci odst�pów czasu mi�dzy kolejnymi statkami. Gdy do wzoru (4) 
podstawimy n=1 to uzyskamy wzór na rozkład wykładniczy.   

W strumieniu Gaussa odst�p czasu mi�dzy kolejnymi statkami ma rozkład normalny. 

Symulacja posłu�yła do estymacji prawdopodobie�stwa przebywania w poszczególnych 
stanach dla ró�nej organizacji ruchu. Wyniki porównania poszczególnych próbek 
przedstawiono w tablicy, Tab. 1., za� na rysunkach, Rys. 6-8, przedstawiono informacje 
dotycz�ce poło�enia, rozproszenia i kształtu rozkładu empirycznego badanej cechy. 
Dokładno�� estymacji jest ograniczona przez sko�czono�� ilo�ci przedziałów jakie zliczano.  

Tab. 1. Wyniki testów parametrycznych porównania rozkładów prawdopodobie�stw stanów 
eksploatacyjnych dla ró�nych organizacji ruchu w obr�bie skrzy�owania (wykorzystano 
program Statgraphics).

p(0)cros, p(0)rop, p(0)rwp 

Test 
wariancji 
Levenesa 

Test 
statistic 

P-Value Test 
�rednich 
ANOVA

F-Ratio P-Value

5,8948 0,0034467 5,44 0,0053 

Test 
mediany 
Moodsa 

Test 
statistic

P-Value Test 
median 
Kruskala 
Wallisa

Test statistic P-Value

8,37482   0,0151855 11,5887 0,00304475

p(1)cros, p(1)rop, p(1)rwp 

Test 
wariancji 
Levenesa 

Test 
statistic 

P-Value Test 
�rednich 
ANOVA 

F-Ratio P-Value

8,0601 0,000476984 0,52 0,596 
Test 
mediany 
Moodsa 

Test 
statistic

P-Value Test 
median 
Kruskala 
Wallisa

Test statistic P-Value

1,12   0,571209 0,538348   0,76401

p(2)cros, p(2)rop, p(2)rwp 

Test 
wariancji 
Levenesa 

Test 
statistic 

P-Value Test 
�rednich 
ANOVA 

F-Ratio P-Value

10,3223 0,0000638557 1,27 0,2835 
Test 
mediany 
Moodsa 

Test 
statistic

P-Value Test 
median 
Kruskala 
Wallisa

Test statistic P-Value

4,0   0,135335 2,26594   0,322075

Je�li warto�� P jest mniejsza ni� 0,05, wyst�puje statystycznie znacz�ca ró�nica pomi�dzy 
porównywanymi parametrami na poziomie ufno�ci 95,0%. W przeciwnym przypadku próbki 
nie ró�ni� si� znacz�co na 95,0% poziomie ufno�ci. 
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Rys. 6. Wykres Boxa Whiskera rozkładu cechy statystycznej wyników symulacji dla p(0)cros, 
p(0)rop, p(0)rwp. 

Rys. 7. Wykres Boxa Whiskera rozkładu cechy statystycznej wyników symulacji dla p(1)cros, 
p(1)rop, p(1)rwp.

Rys. 8. Wykres Boxa Whiskera rozkładu cechy statystycznej wyników symulacji dla p(2)cros, 
p(2)rop, p(2)rwp.

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzone analizy wykazały, �e zarówno organizacja ruchu jak i rodzaj strumieni 

ruchu istotnie wpływaj� na niezawodno�� systemu skrzy�owania tras �eglugowych. Wpływ 
tych czynników jest zró�nicowany w zale�no�ci od stanu eksploatacyjnego systemu. 
Szczególnie jest to widoczne w przypadku stanu 0, awarii typu II. Dla stanu 1, 
odpowiadaj�cego sytuacji prawidłowej reakcji nawigatorów na zagro�enie kolizyjne, ta 
ró�nica jest widoczna tylko na poziomie miary rozproszenia. Podobna sytuacja zachodzi dla 
stanu 2. Model uwzgl�dnia sytuacje prowadz�ce do powstania potencjalnego zagro�enia 

p_0_cros

p_0_rop

p_0_rwp

0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15
response

p_1_cros

p_1_rop

p_1_rwp

0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2

p_2_cros

p_2_rop

p_2_rwp

0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1
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kolizyjnego, mo�e by� wi�c wykorzystany do analizy czuło�ci na ile parametry strumienia i 
organizacja ruchu wpływaj� na ich powstawanie. 
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OPERATIONAL RELIABILITY OF  SHIP'S 
ROUTE CROSSING - SIMULATION APPROACH 

Abstract 
Maritime transport is of great importance as it is the basis of international trade. Together with 

the growth of maritime traffic intensity the need of further safety development at sea is increasing. In 
the paper the model describing ships’ motion at routes crossing in terms of operational reliability is 
presented. There are considered classical ship routes’ crossing and roundabout with two vessel 
priority scenarios. One assuming priority of vessel being on starboard and second assuming priority 
of vessel being on the roundabout. The system is discussed as a multistate model with reliability state 
and unreliability state with ignored and non-ignored time of renovation. 

In the paper for the description of ships motion the simple cellular automaton model, that provides 
the basis for the simulation, is applied. The motion of the ship is determined by its direction, velocity 
and length of the ship. The traffic lanes are divided into cells. The length of the cell depends on the 
flows’ intensities, vessels’ velocities and size. The simulation is performed on account of traffic flow 
intensity changing and statistical analysis of simulation results is given. Final conclusion and remarks 
outline further work development. 
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