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ALGORYTMICZNE PODEJŚCIE  
DO PROBLEMU WYZNACZANIA LOKALIZACJI  

BRZEGOWYCH STACJI OBSERWACYJNYCH 

Transport ładunków i pasażerów drogą morską bez odpowiedniej infrastruktury oraz bez 

odpowiednich zabezpieczeń i uregulowań prawnych może być działalnością niebezpieczną, nawet 

przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Wydaje się niezbędne budowanie systemów 

radiolokacyjnego wykrywania jednostek morskich. Zaprezentowany w pracy algorytm przyczynić się 

może do zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie morskim. 

Słowa kluczowe: problem pokrycia obszaru, teoria Dempstera-Shafera, system monitorowania  

pozycji. 

 

WPROWADZENIE 

W niniejszym artykule przedstawiono zarys metody wyznaczania lokalizacji 

brzegowych stacji obserwacyjnych zapewniających pokrycie monitorowanego 

obszaru. Zadanie to w sensie matematycznym stanowi zagadnienie optymalnego 

pokrycia zbioru punktów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z charakte-

rystyki urządzeń obserwacyjnych oraz ukształtowania linii brzegowej monitorowa-

nego obszaru. O ile istnieje wiele metod dotyczących rozwiązania problemu wybo-

ru lokalizacji zapewniających pokrycie obszaru, o tyle żadna z nich nie gwarantuje 

odpowiedniego prawdopodobieństwa wykrycia dowolnego obiektu morskiego  

w dowolnym miejscu monitorowanego obszaru większego od zadanej wartości 

progowej. Proponowana przez autora metoda powinna pozwolić na: 

• rozszerzenie funkcjonalności znanych metod wyboru lokalizacji stacji obserwa-

cyjnych dowolnego obszaru morskiego; 

• analizę i ocenę istniejącego układu stacji obserwacyjnych dowolnego obszaru 

morskiego. 

W dalszej części artykułu przedstawiono szczegółowy algorytm wyznaczania 

lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych. Skuteczność zaprezentowanego 

algorytmu przebadana została w pracy [1]. 
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1. INICJALIZACJA OBLICZEŃ 

Pierwszym etapem w opracowanym modelu jest analiza topografii terenu.  

Ze względu na to, że rozwiązanie opiera się na modelu iteracyjnym, pierwszą 

czynnością jest ustawienie zerowych wartości parametrów dla każdego z punków 

analizowanego obszaru. Rozpatrywany obszar podzielony został arbitralnie na 

strefy składające się z sześciokątów foremnych. Przy ustalaniu rozmiaru poje-

dynczego elementu obszaru należy wziąć pod uwagę najmniejszą nawigacyjną 

przeszkodę, która może znaleźć się na rozpatrywanym akwenie morskim. Założono 

również, że przeszkoda ta jest większa od proponowanego elementu podziału ob-

szaru na elementy.  

Strukturę budowy siatki przedstawiono na rysunku 1. 
 

 

Rys. 1. Struktura budowy siatki podziału mapy na sektory 

Fig. 1. Structure of distribution grids 
 
 

Przy dokonywaniu obliczeń założono również, że każdy z najdalszych punk-

tów pojedynczego elementu siatki jest oddalony o jednakową odległość od środka 

sześciokąta. Dla każdego z punktów wchodzących w skład obiektu elementarnego 

przyjmowano wartość odczytaną dla jego środka. 

Dla tak zbudowanej siatki obliczono konkretne wartości. W zależności od 

sposobu dokonywania obliczeń wartości te oznaczają prawdopodobieństwo wykry-

cia obiektu w podejściu probabilistycznym lub też podstawowe przyporządkowanie 

przekonania w podejściu z wykorzystaniem teorii Dempstera-Shafera.  

Przykład siatki obliczeniowej przedstawiono na rysunku 2. 

W pokazanym schemacie każdy z sektorów stanowi oddzielny element obli-

czeniowy, który również jest rozpatrywany indywidualnie. Przedstawione wartości 

pozostają w relacji do wsparcia hipotezy na temat możliwości wykrycia obiektu  

w danym sektorze, a dopełnieniem zbioru jest negacja tegoż twierdzenia. W zależ-

ności od proponowanej metodyki obliczeń, pomiędzy wartościami wspierającymi 

wykrycia oraz brak wykrycia wstawiona może być wartość niepewności związana 

z wątpliwością poprawnego pomiaru. 
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Rys. 2. Przykład rozkładu podstawowego przyporządkowania przekonania 

Fig. 2. Example of distribution of the basic belief assignment 
 

 

Rys. 3. Algorytm inicjalizacji obliczeń 

Fig. 3. Initialization algorithm 
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Dla każdego elementu wchodzącego w skład analizowanej siatki sprawdzane 

jest pokrycie środka danej strefy przez każdą ze stacji wchodzących w skład sys-

temu monitorującego dany obszar morski. Jeżeli w środku danej strefy występuje 

pokrycie, zakłada się, że cała strefa jest w zasięgu danej stacji. Następnie obliczana 

jest odległość, w jakiej środek danej strefy znajduje się od analizowanej stacji mo-

nitorującej oraz odczytana zostaje zdolność wykrycia obiektu pływającego w da-

nym punkcie poprzez daną stację. Wielkość tę odczytuje się za pomocą funkcji 

charakteryzującej daną stację.  

Szczegółowy algorytm inicjalizujący obliczenia przedstawiono na rysunku 3. 

W opisie tego rysunku, jak również w następnych schematach algorytmów zasto-

sowano nazewnictwo kodu źródłowego. 

2. ALGORYTMY WYZNACZANIA LOKALIZACJI  
BRZEGOWYCH STACJI OBSERWACYJNYCH 

Po wykonaniu obliczeń inicjalizujących proces obliczeń w przedstawionej me-

todzie należy przejść do obliczenia wartości charakterystycznych. W celu możli-

wości porównania różnych wersji danego problemu założono, że wielkości charak-

terystyczne mogą być obliczane różnymi metodami: 

• metodą wykorzystującą klasyczną teorię rachunku prawdopodobieństwa; 

• metodą bazującą na teorii Dempstera-Shafera, w której uwzględniane są hipote-

zy dotyczące możliwości wykrycia oraz niewykrycia obiektu morskiego; 

• metodą bazującą na teorii Dempstera-Shafera, w której uwzględniane są hipote-

zy dotyczące możliwości wykrycia, niewykrycia oraz niepewności wykrycia 

obiektu morskiego; 

• metodą bazującą na teorii Dempstera-Shafera, w której uwzględniane są hipote-

zy dotyczące możliwości wykrycia, niewykrycia oraz niepewności wykrycia 

obiektu morskiego, a wszystkie wielkości prezentowane są jako liczby przedzia-

łowe. 

3. ALGORYTM WYZNACZANIA LOKALIZACJI  
BRZEGOWYCH STACJI OBSERWACYJNYCH 

Dla każdego charakterystycznego punktu obszaru sprawdzane jest pokrycie 

przez każdą z monitorujących stacji, wchodzących w skład analizowanego obszaru 

morskiego. Jeżeli wartość prawdopodobieństwa wykrycia obiektu morskiego  

w danym punkcie wynosi 0, dla bieżącej stacji obliczenia wykonywane są po raz 

pierwszy. W tej wersji algorytmu przyjęto, że odczytana zdolność wykrycia obiek-

tu jest podstawowym przyporządkowaniem przekonania wspierającego hipotezę 

dotyczącą wykrycia obiektu. Podstawowe przyporządkowanie przekonania wspie-
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rające hipotezę dotyczącą niewykrycia obiektu przyjęto jako dopełnienie zbioru.  

W kolejnym cyklu iteracji, jeżeli dany punkt charakterystyczny znajdzie się pod 

kontrolą kolejnej stacji obserwacyjnej, dokonuje się złożenia zgodnie z regułą 

kombinacji Dempstera. 
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Schemat dokonanych obliczeń przedstawiono w tabeli 1. 

 
 Tabela 1. Struktura wynikowa złożenia dwóch struktur BBA 

 Table 1. Structure of the combination results of the two structures BBA 
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Sumaryczne wartości mas dla obu hipotez uzyskano według reguły kombina-

cji Dempstera. Odpowiednie wzory zestawiono poniżej: 
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4. ALGORYTM OBLICZEŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZYDATNOŚCI UKŁADU 

Istotnym elementem metody wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji ob-

serwacyjnych jest moduł oceniający stopień przydatności poszczególnych układów 

rozmieszczeń lokalizacji. Podstawowym kryterium, za pomocą którego wszystkie 

dostępne układy rozmieszczenia lokalizacji zostały uszeregowane, jest suma war-

tości wszystkich wartości przekonań dla punktów analizowanego obszaru.  

Algorytm przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Algorytm obliczeń współczynnika przydatności układu 

Fig. 4. The calculation algorithm of the fitness factor 
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Tabela 2. Kryteria oceny oraz ich reprezentacja w zbiorze rozmytym 

Table 2. The evaluation criteria and their representation in the fuzzy set 

Kryterium oceny Wartość rozmyta 

układ nieakceptowalny 0,0 ; 0,0 ; 0,2�
 

układ niewystarczający 0,0 ; 0,2 ; 0,4�
 

układ wystarczający 0,3 ; 0,5 ; 0,7�
 

układ dobry 0,6 ; 0,8 ; 1,0�
 

układ bardzo dobry 0,8 ; 1,0 ; 1,0�
 

 

W algorytmie tym dla każdego z uzyskanych rozkładów lokalizacji stacji obli-

czana jest suma wartości przekonań. Rejestrowane są tylko te wartości, dla których 

w każdym z analizowanych sektorów obliczona wartość przekonania jest większa 

od wartości zadanej. Wartości zadane powinny być określone przez użytkowników 

wykorzystujących proponowaną metodę za pomocą zmiennych lingwistycznych, 

które zaprezentowano w tabeli 2. 

5. SYMULACYJNE BADANIA METODY WYZNACZANIA LOKALIZACJI 
BRZEGOWYCH STACJI OBSERWACYJNYCH  

W OBSZARZE ZATOKI GDAŃSKIEJ 

Zatoka Gdańska jest zatoką w południowo-wschodniej części Morza Bałtyc-

kiego, w której rejonie znajdują się dwa z trzech największych polskich portów: 

Port Gdańsk oraz Port Gdynia. Łączne obroty ładunkowe obu portów szacowane są 

na około 35 mln ton. 

W skład systemu nadzoru ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska” zaliczyć 

można podsystem radarowy, którego głównym zadaniem jest dostarczanie w czasie 

rzeczywistym informacji o ruchu statków. Do elementów podsystemu radarowego 

należy pięć radarów rozmieszczonych wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. 

Znajdują się one na latarni morskiej w Helu, w Kapitanacie Portu Gdynia, w Kapi-

tanacie Portu Gdańsk, w Górkach Zachodnich oraz na latarni morskiej w Krynicy 

Morskiej. Wyszczególnione tutaj rozmieszczenie radarów powoduje, iż cały intere-

sujący obszar Systemu Kontroli Ruchu jest pokryty sygnałem radarowym,  

w znacznej mierze przez dwa lub trzy radary. Wszystkie stacje radarowe połączone 

są ze sobą za pomocą radiolinii oraz linii sieciowych. 

Podczas prezentacji wyników przeprowadzonych symulacji poglądowe wyniki 

przedstawione są za pomocą skali kolorów. 
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Skalę wykorzystanej gamy kolorów przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Skala kolorów wykorzystana podczas prezentacji wyników 
Fig. 5. The color scale used during the presentation of the results 

Obszar podejścia do portów w Gdańsku oraz w Gdyni rejestrowany jest przez 
pięć stacji radarowych.  

Maksymalny zakres wykrycia obiektów morskich w obszarze monitorowa-
nym, ze szczególnym uwzględnieniem toru podejściowego do portu Gdańsk oraz 
do portu Gdynia, przedstawia rysunek 6. Sektory zacieniowane są miejscem szcze-
gólnej uwagi służb przybrzeżnych. Obszar ten stanowi strefę nadzoru ruchu stat-
ków „VTS Zatoka Gdańska”. 

Omawiany obszar poddano analizie metodami z uwzględnieniem niepewności 
oraz opisujących zdarzenia wartości przedziałowch.  

Wynikowe ilustracje pokazane są na rysunku 6 – metoda Dempstera-Shafera  
z uwzględnieniem niepewności. Dla przedstawionego układu obliczono 26 różnych 
ustawień stacji brzegowych, łączny czas obliczeń wyniósł 1,8 sekund. 

 

       
Rys. 6. Maksymalny zasięg stacji obserwacyjnych w obszarze portów w Gdańsku i Gdyni 

oraz przekonanie na temat wykrycia w bieżącym układzie stacji 
Fig. 6. The maximum range of the observation in the ports of Gdansk and Gdynia,  

and belief about the detection of the current station system 

Podczas symulacyjnych badań metody przeprowadzono próbę różnych usta-
wień stacji obserwacyjnych. Wyniki najlepszych z nich zestawiono w tabeli 3. 
Oznaczenia liczbowe układu stacji odpowiadają przydzielonej numeracji na rysun-
ku 6. Sumaryczna wartość uzyskanych w drodze obliczeń wyników największe 
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wartości uzyskuje dla istniejącego układu pracy systemu. Kolejnym układem, który 

również zapewnia wartość przekonania na dobrym poziomie jest układ stacji 0-1-3-4. 

Bez większego uszczerbku możliwe jest zatem wyłączenie stacji monitorującej  

w porcie Gdańsk. Analizując jednak w ten sposób dane, należy uwzględniać para-

metry dodatkowe związane z niezawodnością urządzeń, jak również z procedurami 

dotyczącymi bezpieczeństwa, których to prezentowana metoda nie uwzględnia. 

 
Tabela 3. Średnia wartość funkcji przekonania oraz domniemania  

uzyskana dla poszczególnych układów stacji 

Table 3. The average value of the belief and plausibility functions obtained  
for each station systems 

Lp. 
Układ 
stacji 

Liczba 
stacji 

Średnia wartość 
przekonania 

Średnia wartość 
domniemania 

Pozycja Pozycja 

1 0-4 2 0,647 0,826 8 7 

2 0-1-4 3 0,714 0,825 7 8 

3 0-2-4 3 0,717 0,83 6 6 

4 0-3-4 3 0,726 0,838 5 4 

5 0-1-2-4 4 0,750 0,835 4 5 

6 0-1-3-4 4 0,778 0,849 2 2 

7 0-2-3-4 4 0,761 0,845 3 3 

8 0-1-2-3-4 5 0,793 0,854 1 1 

 

Analizując przedstawione w tabeli 3 wyniki symulacji, można wysnuć jeszcze 

jeden wniosek. Stacje oznaczone jako 0 oraz 4 pełnią w systemie rolę zasadniczą. 

Występują w każdym z proponowanych układów. Wyłączenie każdej z tych stacji 

spowoduje, iż warunek wykrycia obiektu w całym monitorowanym obszarze mor-

skim na poziomie dobrym nie będzie spełniony. 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowana metoda została przebadana pod kątem możliwości rozmiesz-

czenia brzegowych stacji obserwacyjnych monitorujących obszary morskie. Pod-

czas analizy metody założono, że dla niewielkich obszarów, jakimi są monitoro-

wane akweny wokół portów, powierzchnia Ziemi jest płaska. W dalszych 

badaniach należy zaprezentowaną metodę rozwinąć, uwzględniając krzywiznę 

Ziemi. Bazując na tych samych założeniach, dokonano analizy możliwości wykry-

cia jednostek morskich w układzie dwuwymiarowym. Rozwinięciem metody po-

winna być jej adaptacja dla układów przestrzennych. Możliwa byłaby zatem anali-

za układu stacji obserwacyjnych jednostek podwodnych, jak również statków 

powietrznych. 
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OF DETERMINING LOCATION OF THE SHORE OBSERVATORY STATIONS 

Summary 

Transportation of goods and passengers by sea without adequate infrastructure and without adequate 

safeguards and regulations can be a hazardous activity, even using the newest technology. It seems to 

be necessary to build systems of marine radar detection system. The presented algorithm may con-

tribute to increased safety in maritime transport. 
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