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STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo nawigacji morskiej — sztuki prowadzenia statku po wyznaczonej
trasie, określania jego położenia i obserwacji jego domeny — zależy nie tylko od
dobrej praktyki morskiej, ale również od prawidłowego działania statkowych urządzeń
komunikacyjno-nawigacyjnych, które wspomagają oficerów wachtowych.
Rozwój elektroniki odegrał dużą rolę w unowocześnianiu wyposażenia mostku
nawigacyjnego. Jednym z przykładów postępu technicznego ostatnich dwudziestu lat
było wprowadzenie systemu automatycznej identyfikacji AIS, który służy przede
wszystkim do bezprzewodowej wymiany danych o pozycji i wektorze ruchu między
transponderami zainstalowanymi na statkach. System AIS stanowi obecnie dodatkową
pomoc przy ocenie sytuacji i ryzyka zderzenia.
Jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem systemu AIS jest
występowanie niepełnych wartości parametrów nawigacyjnych zakodowanych w
depeszach danych dynamicznych nadawanych przez transpondery AIS. Wartości
niepełne — zgodnie ze specyfikacją systemu — mają sygnalizować awarię czujnika
dostarczającego dane lub innego rodzaju brak dostępu do tych danych. Obecność
niepełnych danych w depeszy AIS sprawia, że informacja nawigacyjna na temat
danego statku staje się niekompletna i mniej użyteczna dla pozostałych użytkowników
systemu. Obecnie w literaturze nie ma całościowego ujęcia mechanizmu generowania
depesz AIS zawierających niepełne dane. Celem pracy jest uzupełnienie tego braku i
opracowanie modelu występowania niepełnych wartości parametrów nawigacyjnych w
depeszach danych AIS oraz ujęcie zjawiska w sposób matematyczny. Model odnosi się
do interakcji pomiędzy wybranym czujnikiem nawigacyjnym a transponderem AIS
rozmieszczonych na równoległych osiach czasu pracy tych urządzeń.
Jako kluczowe źródło wiedzy praktycznej na temat powstawania niepełnych
danych AIS posłużył laboratoryjny eksperyment na transponderze AIS klasy A
podłączonym do wirtualnych czujników nawigacyjnych. W ramach eksperymentu
zaobserwowano reakcje transpondera na wymuszone przerwy w regularnym dopływie
danych źródłowych z urządzeń nawigacyjnych. Wyniki eksperymentu uzupełniono o
wielopoziomową symulację przestojów transmisji danych z symulowanego czujnika
nawigacyjnego do symulowanego transpondera AIS. W efekcie ustalono analityczną
zależność funkcyjną opisującą zjawisko. We wnioskach

końcowych dokonano

podsumowania uzyskanych rezultatów i zaproponowano możliwe zastosowania
sporządzonego modelu zależności.
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ABSTRACT
The developments in electronics have played an important part in the
modernisation of the bridge. One of the examples of technological advances of the last
twenty years has been the implementation of the automatic identification system. Its
main purpose is a wireless position and vector data exchange between transponders
installed primarily aboard vessels. The AIS nowadays provides an additional aid for
making a full appraisal of the situation and of the risk of collision.
One of the problems related to the overall performance of the AIS is the
occurrence of incomplete values of the navigational parameters encoded into the
dynamic messages broadcast by the AIS transponders. The incomplete values, also
referred to as the default ones in the system specification, should indicate a sensor
failure or other situation, in which the sensor data on board becomes either
unavailable or undeliverable.
At present the scientific literature lacks for a comprehensive coverage of the
mechanisms leading to the appearance of the incomplete navigational parameters
within the AIS messages. The objective of this thesis, titled “Modelling of the
Occurrence of Incomplete AIS Data”, is to create a model describing the occurrence of
such incomplete AIS transmissions, and to formulate an equation serving as a
mathematical definition of the phenomenon. The model is based on the analysis of
timeline interactions between a given navigational sensor data input and an AIS
transponder data broadcasts.
Various scientific methods were applied in the scope of the thesis to verify
hypotheses and to achieve the goals set. The practical knowledge of the occurrence of
incomplete data was acquired during a laboratory experiment conducted upon a real
class A AIS transponder connected to virtual navigational sensors. The trial helped to
observe the reactions of the transponder on the enforced interruptions of data
delivery from the navigational sensors. The results were complemented by a multilevel
simulation of the data exchange delays hindering the cooperation of a simulated
sensor and a simulated AIS transponder. Thus an analytical relation between the
occurrence of incomplete AIS data and the data rate measured on the data links
connected to the transponder was established. Finally, the conclusions were drawn to
summarise the findings and to recommend the possible applications of the model.
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WSTĘP
Transport

morski

stanowi

jedną

z

podstaw

funkcjonowania

światowej

gospodarki. Jest on jednostkowo najtańszą i historycznie najstarszą formą masowego
przewozu towarów w skali globalnej. Biorąc pod uwagę współczesne otoczenie
człowieka, można by zaryzykować stwierdzenie, że każdy wytwór ludzkiej działalności,
który jest elementem globalnego frachtu, został przetransportowany drogą wodną
przynajmniej raz na którymś etapie swojego cyklu produkcyjnego.
Bezpieczeństwo

nowoczesnej

nawigacji

morskiej,

rozumianej

jako

sztuka

prowadzenia statku po wyznaczonej trasie, określania jego położenia i obserwacji jego
domeny [44, s.10], zależy nie tylko od dobrej praktyki morskiej, ale również od
prawidłowego działania statkowych urządzeń komunikacyjno-nawigacyjnych, które
wspomagają oficera podczas pełnienia wachty. Rozwój elektroniki w ciągu ubiegłego
stulecia miał decydujący wpływ na postęp techniczny wyposażenia mostku
nawigacyjnego. Wprowadzenie do użytku radaru na statkach morskich czy też
zastąpienie aldisu radiową łącznością głosową w paśmie fal ultrakrótkich to tylko
niektóre usprawnienia pracy na mostku, których pojawienie się przypadło między
innymi na powojenny okres świetności polskiej floty handlowej.
Kluczową innowacją wdrożoną na początku tego stulecia, która znacznie
usprawniła obserwację ruchu statków, było wprowadzenie w 2002 roku systemu
automatycznej identyfikacji (ang. automatic identification system — AIS). System
AIS służy do bezprzewodowej wymiany danych między statkowymi transponderami,
które mogą również komunikować się z elementami infrastruktury brzegowej lub
kosmicznej systemu AIS. Źródłem danych transmitowanych przez statki za
pośrednictwem systemu AIS są urządzenia wchodzące w skład obowiązkowego
wyposażenia nawigacyjnego. Należą do nich przede wszystkim elektroniczny system
określania pozycji oraz instrumenty podające kurs statku [57, s.12]. Urządzenia te są
połączone przewodowo z pokładowym transponderem AIS, który gromadzi odebrane
z nich dane w formie specjalnie zakodowanej depeszy, a następnie przesyła ją cyfrowo
innym użytkownikom systemu za pomocą łącza radiowego lub przewodowo.
Jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem systemu AIS jest
występowanie niepełnych wartości danych pochodzących ze źródłowych urządzeń
nawigacyjnych. Takie działanie dopuszcza się zgodnie z zaleceniem technicznym
systemu AIS, opracowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
(ang. International Telecommunication Union — ITU), w sytuacji gdy dane wejściowe
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z jakiegoś powodu przestaną docierać do transpondera AIS [42, s.70]. Niepełne
wartości danych są przez autorów powyższego zalecenia technicznego nazywane
„domyślnymi” (ang. default). W ujęciu informatycznym wartości domyślne są odgórnie
przypisywane zmiennym programowym wtedy, gdy użytkownik oprogramowania sam
nie określi wartości tychże zmiennych [65, s.140]. Pojawienie się niepełnych danych w
depeszy AIS sprawia, że informacja na temat danego statku staje się niekompletna
zarówno dla użytkowników zewnętrznych odbierających dane AIS drogą radiową, jak i
dla przenośnego systemu wspomagania pilotażu (ang. portable pilot unit — PPU),
który pilot podłącza do transpondera AIS za pośrednictwem dostępnego na mostku
nawigacyjnym standardowego wtyku pilotowego (ang. pilot plug — PP) [41, s.7].
Należy przy tym nadmienić, że systemy wspomagające pracę pilota morskiego
bądź nawigatora operującego na akwenach ograniczonych są coraz powszechniej
stosowane w portach i na torach podejściowych. Systemy te posiadają szereg cech,
które umożliwiają zaplanowanie i wykonanie manewrów statkiem morskim na
obszarach, na których wymagana jest duża dokładność wykonywania manewrów, a
ryzyko operacji wzrasta, na przykład w portach, śluzach lub przesmykach [30, s.198].
Niekompletność danych AIS ma również wpływ na pogorszenie jakości zapisu
sytuacji nawigacyjnej przez rejestrator przebiegu podróży (ang. voyage data
recorder — VDR), którego zadaniem jest między innymi rejestrowanie wszystkich
danych pozyskiwanych w ramach systemu AIS [57, §5.17.9.17]. W przypadku
uszkodzenia rejestratora na statku obcym biorącym udział w wypadku jedynym
miarodajnym źródłem informacji o jego manewrach mogą być dane zmienne AIS
zapisane przez VDR statku własnego lub innych statków znajdujących się w pobliżu.
Celem utylitarnym pracy jest opracowanie modelu występowania depesz danych
AIS zawierających niepełne wartości parametrów nawigacyjnych oraz ujęcie zjawiska
w sposób matematyczny, który pozwoli na wyszczególnienie czynników mających
znaczący wpływ na niekompletność danych AIS.
W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy działania systemu AIS,
dokonano przeglądu dostępnej literatury naukowej poruszającej zagadnienia związane
z funkcjonowaniem architektury AIS oraz postawiono hipotezę badawczą. W rozdziale
drugim opracowano plan badania, na podstawie którego poddano eksperymentowi
statkowy transponder AIS klasy A podłączony do wirtualnego systemu określania
pozycji, wirtualnego żyrokompasu oraz wirtualnego wskaźnika prędkości zwrotu.
Zbadano, jak transponder reaguje na wymuszone przerwy w dopływie danych
źródłowych z tych czujników. W rezultacie uzyskano różne częstości względne
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występowania niepełnych danych AIS odpowiednio zależne od prędkości przesyłu
danych z wirtualnych urządzeń nawigacyjnych. W rozdziale trzecim przeprowadzono
symulację interakcji czasowych między żyrokompasem przesyłającym dane do
transpondera AIS z różnymi prędkościami przesyłu danych a transponderem AIS
transmitującym depesze AIS w ściśle ustalonych odstępach czasu. Dzięki temu
uzyskano transmisje danych AIS, które częściowo zawierały niepełne wartości kursu
żyrokompasowego. Na podstawie zgromadzonych wyników symulacji ustalono
analityczną

zależność

funkcyjną

pomiędzy

częstością

względną

występowania

niepełnych wartości danych AIS a prędkością przesyłu danych z urządzeń
nawigacyjnych do transpondera AIS. Dokonano również weryfikacji modelu zależności
w oparciu o dane rzeczywiste uzyskane podczas rejsu na pokładzie konwencyjnego
statku morskiego. Dodatkowo ustalono wartość oczekiwaną wieku danych z czujników
nawigacyjnych, na podstawie której możliwa jest ocena poziomu aktualności danych
zawartych w depeszach AIS. We wnioskach dokonano podsumowania uzyskanych
rezultatów i zaproponowano możliwe zastosowania sporządzonego modelu zależności.
Rysunki i tabele bez podanego źródła są opracowaniem własnym autora.
Do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczb użyto kropki.
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ROZDZIAŁ 1.
PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU AIS
System automatycznej identyfikacji AIS został wdrożony na podstawie
przepisów zawartych w międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu
(ang. International Convention for the Safety of Life at Sea — SOLAS) oraz
wymagań technicznych określonych w rezolucjach Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (ang. International Maritime Organisation — IMO). Regulacje wymagały,
aby proces wyposażania statków podlegających konwencji SOLAS w urządzenia
systemu AIS rozpoczął się w 2002 roku i był odpowiednio rozłożony w czasie w
zależności od typu statku, daty budowy, pojemności brutto lub rodzaju uprawianej
przez niego żeglugi [57, s.13]. W dzisiejszych czasach system AIS jest bardzo
rozpowszechniony. Według danych statystycznych gromadzonych wspólnie przez
Komisję Europejską i francuską administrację morską, w 2016 roku światowa flota
handlowa liczyła 89 804 statki [26, s.6]. Można by przez pryzmat powyższych
przepisów szacować, że około 70% tych statków podlegało obowiązkowi wyposażenia
w oprzyrządowanie AIS.
Aby statek mógł być aktywnym elementem systemu AIS, musi być wyposażony
w specjalny transponder. Mowa tu o urządzeniu elektronicznym, którego zadaniem
jest automatyczne gromadzenie aktualnych danych na temat statku oraz przesyłanie
ich drogą radiową w paśmie morskim AIS na częstotliwościach 161975 kHz lub
162025 kHz. Dane te mogą mieć charakter zmienny, stały lub zawierać informacje
dotyczące aktualnej podróży statku. Dane stałe dotyczą parametrów, które
konfiguruje się jednorazowo podczas instalacji transpondera. Są wśród nich
przykładowo rozmiary kadłuba, numer IMO i identyfikator morskiej służby ruchomej
(ang. maritime mobile service identity — MMSI). Dane o podróży statku odnoszą się
do takich parametrów jak zanurzenie, port docelowy lub przewidywany czas przybycia
(ang. estimated time of arrival — ETA).
Kluczowe, z punktu widzenia przepisów [57, §5.16.3.2], są dane zmienne.
Zawierają one bieżące wskazania czujników nawigacyjnych podłączonych do
transpondera lub będących jego integralną częścią. Każdy transponder AIS posiada
bowiem wbudowany elektroniczny system określania pozycji i czasu [57, s.66]. W
praktyce jest to głównie odbiornik amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej
(ang. global positioning system — GPS). Transponder AIS może też korzystać
przewodowo z dodatkowego, dostępnego na mostku, źródła danych o pozycji statku,
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którym może być przykładowo rezerwowy odbiornik globalnej nawigacji satelitarnej
(ang. global navigation satellite system — GNSS). Kolejnym istotnym elementem
wyposażenia dostarczającym danych zmiennych jest żyrokompas lub urządzenie do
przekazywania kursu (ang. heading transmitting device — HTD). Ponadto do
transpondera AIS można również podłączyć wskaźnik prędkości zwrotu, jeżeli
przepisy wymagają jego instalacji na danym statku [57, s.14]. Przykładowy schemat
bezpośredniego przesyłu danych między urządzeniami pokładowymi a transponderem
AIS przedstawiono na rysunku 1.
żyrokompas

urządzenia
nawigacyjne

wskaźnik
prędkości
zwrotu

skrzynka
rozdzielcza
AIS

transponder
AIS

odbiornik
GNSS

wtyk
pilotowy

Rysunek 1. Przykładowy schemat bezpośredniego przesyłu danych
między urządzeniami nawigacyjnymi a transponderem AIS.

W przypadku konieczności równoczesnego współdzielenia danych między
wieloma urządzeniami nawigacyjnymi na mostku można zastosować koncentrator
danych. Przykład takiej konfiguracji zamieszczono na rysunku 2.
żyrokompas

urządzenia
nawigacyjne
transponder
AIS

odbiornik
GNSS

wskaźnik
prędkości
zwrotu

koncentrator
danych

skrzynka
rozdzielcza
AIS

wtyk
pilotowy

Rysunek 2. Przykładowy schemat przesyłu danych przez koncentrator
między urządzeniami nawigacyjnymi a transponderem AIS.

Rozdział 1. Problematyka funkcjonowania systemu AIS

7

Depesza AIS mieszcząca w sobie dane zmienne, którą nadaje transponder AIS,
została zdefiniowana w zaleceniu technicznym AIS. Zawiera parametry zakodowane w
systemie dwójkowym, których strukturę wyszczególniono w tabeli 1.
Tabela 1. Struktura depeszy AIS zawierającej dane zmienne.
Parametr

Liczba bitów

Źródło przekazu danych

identyfikator depeszy

6

transponder AIS

licznik powtórzeń

2

transponder AIS

MMSI

30

konfiguracja transpondera AIS

status nawigacji

4

obsada wachty

prędkość zwrotu

8

wskaźnik prędkości zwrotu

prędkość nad dnem

10

system określania pozycji

dokładność pozycji

1

system określania pozycji

długość geograficzna

28

system określania pozycji

szerokość geograficzna

27

system określania pozycji

kąt drogi nad dnem

12

system określania pozycji

kurs rzeczywisty

9

żyrokompas lub urządzenie
do przekazywania kursu

znacznik czasu

6

transponder AIS

znacznik manewrowy

2

transponder AIS

pole rezerwowe

3

transponder AIS

znacznik autonomicznego systemu
monitorowania spójności danych

1

system określania pozycji

tryb łączności

19

transponder AIS
Źródło: [42, s.109–110]

Depesza AIS zawierająca dane zmienne może zostać nadana przez transponder
AIS w trzech różnych trybach [42, s.97–98]:
• autonomicznym — transponder AIS samodzielnie ustala swój harmonogram
transmisji danych w zależności od bieżącej prędkości nad dnem oraz prędkości
zwrotu statku własnego,
• przyporządkowanym

—

transponder

AIS

przestrzega

harmonogramu

transmisji danych narzuconego mu przez stację bazową AIS,
• wymuszonym — transponder AIS dokonuje pojedynczej transmisji danych
bezpośrednio na żądanie wysłane przez stację bazową AIS.
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Jeśli w depeszy AIS na skutek jakichś czynników wewnętrznych bądź
zewnętrznych pojawią się niepełne dane, muszą być one w jednoznaczny sposób
oznaczone. Zalecenie techniczne systemu AIS określa specjalne wartości parametrów,
zwane przez autorów wartościami domyślnymi (ang. default values), które należy
zastosować, w przypadku gdy rzeczywiste wartości tych parametrów nie są znane. W
tabeli 2 zestawiono wartości niepełnych danych zmiennych, które może zawierać
depesza AIS zdefiniowana w tabeli 1.
Tabela 2. Wartości niepełne danych zmiennych zawartych w depeszy AIS.
Parametr
nawigacyjny

Wartość niepełna
x

prędkość zwrotu

-128

prędkość nad dnem

1023

długość geograficzna

108600000

szerokość geograficzna

54600000

kąt drogi nad dnem

3600

kurs rzeczywisty

511

Jednostka SI

π
x
sgn (x )⋅
⋅
10800 4.733

(

2

) [ rads ]

1852 m
x⋅
36000 s

[ ]

π
x⋅
[rad ]
108000000
π
x⋅
[rad ]
108000000
π
x⋅
⋅[ rad]
1800
π
x⋅
[rad ]
180

Źródło: [42, s.109–110]

W

przypadku

pojawienia

się

w

depeszy

AIS

wartości

parametrów

zamieszczonych w tabeli 2 należy uznać, że dane AIS są niekompletne. Urządzenia
nawigacyjne powinny takie brakujące dane oznaczyć w odpowiadających im polach
napisem

„BRAK DANYCH” [57, s.90,101].

Niedopuszczalne

jest

bezpośrednie

i

bezkrytyczne użycie takich wartości podczas przetwarzania danych AIS. Typowym
błędem byłoby zatem uznanie, że kurs rzeczywisty statku wynosi 151° zgodnie z
sumą kątów: 360+151=511.

1.1. Przegląd literatury dotyczącej badań nad systemem AIS
Badania naukowe i eksperymenty związane z tematyką systemu AIS są
prowadzone od lat przez różnego rodzaju instytucje i ośrodki badawcze na całym
świecie. Efektem tych analiz są książki, artykuły w czasopismach naukowych, a także
liczne publikacje zgromadzone w naukowych bazach danych, takich jak Scopus,

1.1. Przegląd literatury dotyczącej badań nad systemem AIS

Web of Science

czy

IEEE Xplore.

Katalog

9

Scopus

wyświetla

1 283 wyniki

wyszukiwania hasła „automatic identification system”. Wśród nich jest 669 opracowań
konferencyjnych i 549 artykułów w czasopismach naukowych [67].
Oprócz tego problematyką funkcjonowania AIS zajmują się też międzynarodowe
organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi,
do

których

należą

przede

wszystkim

Międzynarodowe

Stowarzyszenie

(ang. International

Association

Międzynarodowa

Służb
of

Organizacja

Oznakowania

Lighthouse

Morska,

Nawigacyjnego

Authorities — IALA)

oraz

Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (ang. International Hydrographic
Organisation — IHO).
W kontekście poprawy bezpieczeństwa i efektywności żeglugi na forum
Międzynarodowej Organizacji Morskiej opracowano w 2008 roku koncepcję określaną
angielskim

terminem

„e-Navigation”.

Zdefiniowano

ją

jako

zharmonizowane

gromadzenie, integrację, wymianę i prezentację informacji morskiej za pomocą
środków elektronicznych, na jednostkach pływających i na brzegu, dla usprawnienia
żeglugi oraz usług powiązanych, dla bezpieczeństwa na morzu oraz ochrony
naturalnego środowiska morskiego [46, s.112]. W odniesieniu do infrastruktury AIS
oznacza to, że wdrożenie strategii „e-Navigation” powinno zapewnić lepsze zarządzanie
strumieniami danych na pokładzie statku oraz na lądzie, a także bardziej niezawodną
wymianę tych danych w sferze użyteczności systemu AIS.
Ogólnie rzecz biorąc, literaturę naukową poświęconą zagadnieniom związanym z
systemem AIS można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą opracowania,
dla których dane AIS są traktowane jedynie jako dane źródłowe opisujące pewne
zjawiska, a samo działanie systemu AIS jest poza obszarem zainteresowań autorów.
Wśród przykładów takich analiz można wymienić między innymi:
• wykreślanie głównych szlaków żeglugowych statków pełnomorskich na
podstawie historycznych danych AIS [23, 69, 73, 87, 88],
• ustalanie przewidywanego czasu przybycia statku do portu docelowego w
oparciu o historyczne dane AIS [5, 9, 61],
• ocenę

dynamiki

sytuacji

kolizyjnych

między

statkami

na

podstawie

danych AIS [7, 12, 27, 85],
• nadzór i ochronę obszarów portowych w odniesieniu do pozycji statków
raportowanych za pośrednictwem systemu AIS [16, 22, 47],
• wykorzystanie radaru z syntetyczną aperturą oraz danych AIS do analizy
ruchu statków morskich [1, 49, 72, 76],
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• wykrywanie przypadków nielegalnego połowu na podstawie obserwacji danych
z transponderów AIS na statkach rybackich [4,51],
• prognozowanie położenia statku na podstawie ścieżki jego ruchu zapisanej w
formie danych AIS [8, 35, 81],
• wspieranie zarządzania ruchem statków przez kontrolę i nadzór ruchu
(ang. vessel traffic service — VTS) na podstawie historii ruchu statków
odtworzonej z danych AIS dla danego obszaru nadzoru [6, 83],
• analizę zanieczyszczania powietrza spalinami przez statki morskie [39, 82],
• badanie możliwości współdziałania systemu AIS z radarem do wyznaczania
położenia obcych statków [36, 37, 38, 59, 70, 84],
• wykorzystanie

sztucznych

satelitów

Ziemi

do

pozyskiwania

danych AIS [20, 53, 64, 68]
Przeważającą większość artykułów naukowych, które posiłkują się danymi AIS,
zalicza się do powyższej kategorii. Autorzy tych opracowań wykorzystują przede
wszystkim współrzędne geograficzne statków zakodowane w depeszy AIS zawierającej
dane zmienne. Pozostałe parametry wyszczególnione w tabeli 1 mają drugorzędne
znaczenie.
Natomiast do drugiej kategorii prac naukowych należą badania, które poruszają
temat jakości lub kompletności danych AIS jako efektu prawidłowego bądź
zakłóconego działania elementów systemu AIS. Jedną z pierwszych analiz, która
dotyczy zagadnienia niepełnych danych AIS, przeprowadzono w 2004 roku na
National Taiwan Ocean University [21]. Wykorzystano w jej celu dane AIS ze statków
zlokalizowanych w porcie Keelung (TWKEL) i na jego torach podejściowych. W toku
analizy stwierdzono przypadki występowania niepełnych danych, które podsumowano
w tabeli 3.
Tabela 3. Występowanie niepełnych wartości danych zmiennych AIS
na obszarze portu Keelung (TWKEL) w 2004 roku.
Parametr

Odsetek zgromadzonych depesz AIS
zawierających niepełną wartość parametru

długość geograficzna

0.3%

szerokość geograficzna

0.3%

prędkość nad dnem

0.9%

kąt drogi nad dnem

1.0%

kurs rzeczywisty

6.0%
Źródło: [21, s.2250–2251]
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Wyniki badania pokazują, że występowanie niepełnych wartości danych AIS
dało się zaobserwować już w początkowym etapie wdrażania systemu AIS. Można
również zauważyć, że zdecydowanie najwięcej niepełnych wartości danych zmiennych
jest generowanych przez czujniki nawigacyjne pracujące poza układem elektronicznym
transpondera AIS. Przykładem tego jest urządzenie nawigacyjne podające kurs
rzeczywisty, którego wskazania w 6% depesz AIS są niepełne. Autor badania wyciąga
wniosek, że jakość danych AIS zależy przede wszystkim od prawidłowego działania
czujników pokładowych, które dostarczają danych źródłowych. Dlatego istotne jest
takie rozwijanie technologii AIS, aby możliwe było adekwatne reagowanie urządzeń
AIS na zakłócenia dopływu danych z czujników pokładowych [21, s.2253].
Kolejne badanie przeprowadzone w 2013 roku przez naukowców kanadyjskich z
Université de Montréal, OODA Technologies Inc. oraz Defence R&D Canada Atlantic
dotyczyło stosowania algorytmów eksploracji danych (ang. data mining) w celu
wykrywania wzorców i wzajemnych zależności w danych AIS gromadzonych hurtowo
za pomocą satelitów konstelacji exactView [31]. Analizie poddano dane AIS
zarejestrowane u północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Także w tym
przypadku zauważono obecność niepełnych wartości danych zmiennych, których
częstości występowania przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Występowanie niepełnych wartości danych zmiennych AIS
u północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej w 2013 roku.
Parametr

Odsetek odebranych
depesz AIS zawierających
niepełną wartość parametru

Liczba depesz AIS
na 4 321 563 odebrane

kąt drogi nad dnem

0.0015%

63

długość geograficzna

0.0205%

887

kurs rzeczywisty

0.8058%

34 825
Źródło: [31, s.2045]

Na podstawie powyższych wyników można zauważyć, że wartość niepełna kursu
rzeczywistego pojawia się najczęściej wśród przetworzonych danych AIS. W
przypadku pozostałych parametrów częstość występowania niepełnych wartości jest
zdecydowanie niższa. Należy przy tym pamiętać, że dane AIS uzyskane za pomocą
satelitów, w odróżnieniu od odbioru naziemnego, są obarczone innymi błędami
związanymi z kolizją depesz nadawanych jednocześnie przez wiele pozbawionych
synchronizacji transponderów AIS na odrębnych horyzontach radiowych [34, s.19].
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Zespół naukowców z laboratorium Rolls-Royce’a na Nanyang Technological
University

w

Singapurze

dokonał

w

2018 roku

porównania

komercyjnych

i

bezpłatnych dostawców danych AIS oraz ich użyteczności dla różnego rodzaju analiz
związanych z bezpieczeństwem żeglugi [77]. Rozpatrzono między innymi kompletność
wartości danych zmiennych AIS. Podsumowanie wyników przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Występowanie niepełnych wartości wybranych danych zmiennych AIS
w próbkach różnych dostawców danych AIS

Źródło danych AIS
(liczba zbadanych depesz)

Odsetek odebranych Odsetek odebranych
depesz AIS
depesz AIS
zawierających
zawierających
niepełną wartość
niepełną wartość
kursu rzeczywistego prędkości zwrotu

MARINETRAFFIC.COM (501)

27.4%

brak danych

IHS.COM (358)

100%

brak danych

EXACTEARTH.COM (1646)

100%

100%

VTEXPLORER.COM (1589)

29.4%

brak danych

FLEETMON.COM (100)

100%

brak danych

MARINECADASTRE.GOV (5000)

45.3%

100%

SAILWX.INFO (4861)

brak danych

brak danych

AISHUB.NET (5000)

66.5%

100%

AIS.EXPLORATORIUM.EDU (1171)

37.6%

brak danych

APRS.FI (4073)

100%

brak danych
Źródło: [77, s.1561]

Wyniki analizy potwierdzają wysoki odsetek niepełnych wartości kursu
rzeczywistego i prędkości zwrotu wśród zgromadzonych danych AIS. Można również
zauważyć, że parametry te są równie niekompletne u różnych niezależnych od siebie
źródeł danych. Przypadki oznaczone jako brak danych dotyczą sytuacji, w których
dostawca danych umyślnie usunął określony parametr ze swojej bazy danych AIS.
Inne badanie, które warto przytoczyć, przeprowadzono w 2012 roku. Dotyczyło
ono występowania niepełnych wartości danych zmiennych AIS zarejestrowanych przez
stacje brzegowe niemieckiej Federalnej Administracji Żeglugi i Dróg Wodnych
(niem. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes — WSV) [13]. Autorzy
poddali osobnej analizie akwen ograniczony portu w Rostocku (DERSK) oraz akwen
otwarty między latarnią Arkona a Trelleborgiem (SETRG). Dzięki temu możliwe było
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oddzielne zbadanie danych AIS transmitowanych przez statki na postoju oraz statki
w drodze. Rezultaty analizy podsumowano w tabeli 6.
Tabela 6. Występowanie niepełnych wartości danych zmiennych AIS
na różnych rodzajach akwenów u wybrzeży Niemiec.
Odsetek zgromadzonych
depesz AIS zawierających
niepełną wartość parametru

Parametr

Akwen ograniczony Akwen otwarty
długość geograficzna

poniżej 0.1%

poniżej 0.1%

szerokość geograficzna

poniżej 0.1%

poniżej 0.1%

prędkość nad dnem

2.2%

poniżej 0.1%

kąt drogi nad dnem

2.2%

poniżej 0.1%

kurs rzeczywisty

30.1%

7.2%

prędkość zwrotu

30.2%

8.8%
Źródło: [13, s.10]

Warta odnotowania jest widoczna powyżej prawidłowość, że dane zmienne AIS
pochodzące od statków w ruchu wykazują stosunkowo niski odsetek niepełnych
wartości parametrów zmiennych. Biorąc pod uwagę źródło przekazu danych, można
zauważyć,

że

najwięcej

niekompletnych

danych

AIS

pochodzi

z

urządzeń

zewnętrznych w stosunku do transpondera AIS: żyrokompasu bądź urządzenia do
przekazywania kursu oraz wskaźnika prędkości zwrotu. Potwierdzają to uprzednio
przytoczone wyniki badań innych autorów.
Występowanie niepełnych danych zmiennych w transmisjach AIS zbadano
również w kontekście wykorzystania systemu AIS do wspomagania manewrów
zapobiegających zderzeniom na morzu [28]. Zespoły badawcze z Akademii Marynarki
Wojennej

w

Gdyni

oraz

Niemieckiej

Agencji

Kosmonautyki

i

Aeronautyki

(niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt — DLR) w Neustrelitz wspólnie
przeanalizowały między innymi dobową częstość występowania niekompletnych
wartości danych zmiennych AIS w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wynik pomiaru
przedstawiono na rysunku 3.

14

Rozdział 1. Problematyka funkcjonowania systemu AIS

Rysunek 3. Godzinowa liczebność niekompletnych wartości
wybranych danych zmiennych AIS.
Źródło: [28, s.703]

Należy zauważyć, że przeważająca większość niepełnych wartości danych
zmiennych AIS odnosi się do wskazań kursu rzeczywistego, oznaczonego na wykresie
symbolem „HDG”, oraz prędkości zwrotu, oznaczonej na wykresie symbolem „ROT”.
Na podstawie przytoczonych powyżej przykładów literatury, a także działań
prowadzonych na forum międzynarodowym, można wyciągnąć trzy podstawowe
wnioski. Po pierwsze, zjawisko występowania niepełnych danych zmiennych AIS jest
tematem

analiz

naukowych

prowadzonych

na

całym

świecie

od

początków

implementacji systemu AIS. Po drugie, we wszystkich cytowanych wynikach można
zauważyć prawidłowość, że najczęściej występującymi zmiennymi parametrami AIS,
które przyjmują niepełną wartość, są wskazania kursu rzeczywistego oraz prędkości
zwrotu. Zjawisko to jest obserwowane na różnych akwenach. Urządzenia nawigacyjne
dostarczające tych danych pracują na zewnątrz układu elektronicznego transpondera
AIS, co również stanowi pewną prawidłowość. Po trzecie, w ramach wspomnianej
koncepcji „e-Navigation”, którą wdraża Międzynarodowa Organizacja Morska,
kompletność danych AIS, rozumiana jako ograniczenie występowania niepełnych
wartości danych zmiennych AIS, stanowi jedną z podstaw akceptacji tego systemu w
przyszłości jako narzędzia wspierającego bezpieczeństwo nawigacji.
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Warto przy okazji rozważań na temat kompletności danych AIS nadmienić, że
problematyka bieżącego raportowania pozycji i danych telemetrycznych dotyczy
również żeglugi powietrznej. Lotniczym odpowiednikiem technologii AIS jest system
automatycznego

zależnego

dozorowania

(ang.

automatic

dependent

surveillance-broadcast — ADS-B). Jest on uważany za kluczowy element zarządzania
ruchem lotniczym w przyszłości, na przykład w ramach europejskiego projektu
jednolitej

przestrzeni

powietrznej

(ang.

single

European

sky — SES)

czy

amerykańskiego systemu transportu lotniczego nowej generacji (ang. next generation
air transportation system — NextGen) [71]. Podobnie jak w przypadku depesz
dynamicznych AIS, specyfikacja systemu ADS-B bierze pod uwagę sytuacje, w
których określone parametry nawigacyjne nie są dostępne (ang. not available) na
poziomie awioniki. W odróżnieniu od systemu AIS, depesze danych ADS-B
uwzględniają też występowanie nieprawidłowych (ang. invalid) wartości parametrów
nawigacyjnych.

O

tym,

które

wartości

są

prawidłowe,

decydują

algorytmy

sprawdzające integralność danych [60].
Oprócz rządowych projektów reorganizacji przestrzeni powietrznej istnieją też
przedsięwzięcia

o

charakterze

naukowym,

które

gromadzą

dane

z

systemu

automatycznego zależnego dozorowania. Jednym z nich jest inicjatywa „OpenSky”
otwartego dostępu do danych ADS-B, która między innymi wspiera badania nad
weryfikacją poprawności i wiarygodności danych pozycyjnych transmitowanych przez
statki powietrzne [66]. Szczególnie fałszowanie danych i podszywanie się pod elementy
systemu ADS-B, na przykład generowanie nieistniejących statków powietrznych na
zmyślonych pozycjach, stanowi istotne zagadnienie decydujące o bezpieczeństwie
kontroli ruchu lotniczego, co znalazło między innymi ujęcie w publikacji [58].

1.2. Weryfikacja wyników przytoczonych w literaturze
Na podstawie przeglądu literatury można bezspornie wyciągnąć wniosek, że
zjawisko

występowania

niepełnych

wartości

parametrów

nawigacyjnych

przekazywanych przez transpondery AIS jest dość powszechne na całym świecie.
Jednakże dobra praktyka badawcza nakazuje krytyczne odnoszenie się do takich
badań. Podjęcie próby weryfikacji wyników naświetlonych w podrozdziale 1.1 może
pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko występowania niepełnych danych
dynamicznych w ramach systemu AIS w dalszym ciągu ma miejsce, czy też ustało
ono w wyniku zaistnienia jakichś okoliczności.
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W ramach weryfikacji występowania zjawiska niepełnych danych AIS przyjęto
następującą hipotezę roboczą:
• Zjawisko występowania niepełnych danych dynamicznych AIS zanikło lub
występuje bardzo rzadko i nie stanowi istotnego problemu braku kompletności
danych wysyłanych przez transpondery AIS.
Do weryfikacji obecnego występowania niepełnych danych dynamicznych AIS
wykorzystano dane AIS uzyskane z serwisu AISHub, który jest ogólnoświatową siecią
swobodnej wymiany danych AIS między użytkownikami posiadającymi odbiorniki
AIS usytuowane w różnych częściach kuli ziemskiej. Każdy użytkownik tego serwisu w
zamian za udostępnianie własnych danych otrzymuje dostęp do wszystkich strumieni
danych AIS gromadzonych przez pozostałych użytkowników. Aktualnie do sieci
AISHub są podłączone 662 odbiorniki AIS, które mają w swoim zasięgu radiowym
główne szlaki żeglugowe świata [3]. Jeden z tych odbiorników został zainstalowany
przez DLR w porcie Fortaleza (BRFOR) [2].
Dane AIS, które poddano analizie, obejmowały okres między 1 kwietnia a
30 czerwca 2019 roku. Zestaw danych zawężono do depesz dynamicznych nadawanych
przez transpondery AIS klasy A. Łącznie otrzymano ponad miliard (dokładnie
1 156 876 735) raportów pozycyjnych nadanych z ponad dwustu tysięcy (dokładnie
204 122) statków identyfikowanych na podstawie MMSI. Każda depesza AIS została
sprawdzona pod kątem występowania niepełnych wartości parametrów nawigacyjnych
wyszczególnionych w tabeli 2. Osobno dla każdego statku w toku analizy danych
określono odsetek występowania niepełnych wartości jego parametrów nawigacyjnych
w odniesieniu do liczby wszystkich depesz dynamicznych AIS, które ów statek nadał
w przeciągu badanego okresu. W celu poprawy czytelności wyników pogrupowano
procentowe

występowanie

niepełnych

wartości

danych

AIS

w

przedziałach

klasyfikacyjnych, które zdefiniowano za pomocą wzoru:

κ ( n)=

[
[

{

n n +1
,
10 10

)

: 0≤n <8

n n +1
,
10 10

]

: n =9

n ∈ℕ

gdzie:
n

— numer kolejny kategorii niepełności danych AIS,

κ ( n)

— funkcja określająca żądany przedział klasyfikacyjny.

(1)
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Im wyższy jest numer kolejny kategorii n , tym więcej niepełnych wartości
określonego parametru nawigacyjnego znajduje się w strumieniu danych AIS. Dla
każdej kategorii niekompletności danych AIS wskazano konkretny statek, z którego
uzyskano za pośrednictwem serwisu AISHub najwyższą liczbę depesz dynamicznych
AIS wykazujących określony odsetek niepełności danych. Szczegółowy wykaz tych
statków zamieszczono w załączniku Nr 1., który zawiera:
• zbiorcze wyniki analizy występowania niepełnej wartości prędkości zwrotu i
kursu rzeczywistego (tabela 19),
• zbiorcze wyniki analizy występowania niepełnej wartości prędkości nad dnem,
szerokości geograficznej oraz długości geograficznej (tabela 20),
• wyniki analizy występowania niepełnej wartości kąta drogi nad dnem
(tabela 21).
W tabeli 7 przedstawiono liczebność statków, które w danej kategorii niepełności
danych transmitowały w badanym przedziale czasu niekompletne parametry
nawigacyjne.
Tabela 7. Liczba statków nadających określoną niepełną wartość parametru nawigacyjnego
w danej kategorii niepełności danych AIS.
Kategoria niepełności danych

Parametr

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

długość geograficzna

195 970 821

479

355

197

429

167

129

112

5 457

szerokość geograficzna

195 498 815

473

370

193

469

162

131

112

5 895

prędkość nad dnem

199 515 845

492

333

209

292

173

147

125

1 984

kąt drogi nad dnem

176 287 1 644 1 420 1 341 1 076 2 204 1 215 1 328 1 624 15 935

kurs rzeczywisty

111 890 1 113 871

756

487 1 744 662

471

559 85 542

prędkość zwrotu

125 374 1 188 921

817

494 1 817 670

487

601 71 719

Weryfikacja

wniosków

przytoczonych

w

przeglądzie

literatury

pozwala

wyciągnąć podstawową konkluzję, że zjawisko występowania niepełnych danych AIS
w dalszym ciągu daje się zaobserwować na całym świecie. Przykłady statków
zamieszczone w tabelach 19 do 21 pokazują, że transpondery AIS, które wywierają
wpływ na formę zjawiska, są zainstalowane na różnego typu jednostkach pływających
uprawiających żeglugę cywilną lub podlegających marynarce wojennej. Wyniki
przedstawione w tabeli 7 potwierdzają, że w każdej kategorii niepełności danych AIS
można wyodrębnić statki, których transpondery transmitują określony odsetek
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niepełnych wartości danego parametru nawigacyjnego. Należy przy tym zauważyć, że
przeważająca liczba statkowych transponderów AIS wykazuje niski odsetek emisji
depesz zawierających niepełną wartość parametru nawigacyjnego. W tabeli 7 widać to
w kolumnie kategorii zerowej. Ponadto można odnotować, że do najbardziej
niezawodnych parametrów nawigacyjnych należą prędkość nad dnem oraz pozycja
geograficzna statku. Natomiast w przypadku najbardziej niekompletnych transmisji
danych AIS prym nadal wiodą kurs rzeczywisty i prędkość zwrotu, co jest tożsame z
wynikami przytoczonymi w przeglądzie literatury. Są zatem podstawy do odrzucenia
hipotezy

roboczej

o

zaniku

zjawiska

występowania

niepełnych

danych

dynamicznych AIS.

1.3. Problemy badawcze i stawiane hipotezy
Główny problem badawczy został sformułowany w postaci następujących pytań
szczegółowych:
• W jakim zakresie prędkość przesyłu danych dostarczanych z urządzenia
nawigacyjnego do transpondera AIS, do którego to urządzenie jest
przewodowo podłączone, wpływa na częstość względną występowania
niepełnych

wartości

parametru

nawigacyjnego

przekazywanego

przez

transponder AIS drogą radiową oraz za pośrednictwem wtyku pilotowego?
• Czy istnieje analityczny zapis zależności między prędkością przesyłu danych z
urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS a częstością względną
występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego?
• Jak kształtuje się wiek danych dostarczanych z urządzenia nawigacyjnego do
użytkowników systemu AIS otrzymujących dane drogą radiową oraz za
pośrednictwem wtyku pilotowego?
Odpowiedzi na powyższy problem badawczy nie znaleziono w aktualnie
dostępnej literaturze naukowej. Przyjęto zatem następujące hipotezy robocze:
• Istnieje zależność pomiędzy prędkością przesyłu danych z urządzenia
nawigacyjnego do transpondera AIS a częstością względną występowania
niepełnych wartości parametru nawigacyjnego zawartego w depeszy AIS.
• Jest możliwy zapis analityczny funkcji wyznaczającej częstość względną
występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego zawartego w
depeszy AIS względem prędkości przesyłu danych między urządzeniem
nawigacyjnym a transponderem AIS.
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• Istnieje możliwość analitycznego wyznaczenia spodziewanego wieku danych
zawartych w depeszy AIS na podstawie prędkości przesyłu danych z
urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS.

1.4. Cele rozprawy
Głównymi celami rozprawy są:
• budowa modelu zależności pomiędzy prędkością przesyłu danych z urządzenia
nawigacyjnego do transpondera AIS a częstością względną występowania w
depeszy AIS niepełnych wartości parametru nawigacyjnego z tego urządzenia,
• określenie spodziewanego wieku danych zawartych w depeszy AIS na
podstawie prędkości przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego do
transpondera AIS.
Powyższe cele główne można osiągnąć, realizując następujące cele cząstkowe:
• poddanie wielodobowemu testowi laboratoryjnemu transpondera AIS klasy A
podłączonego do wirtualnych czujników nawigacyjnych i obserwację zależności
między częstością względną występowania niepełnych wartości danych
zawartych w depeszach AIS a prędkością przesyłu danych z wirtualnych
czujników nawigacyjnych,
• przeprowadzenie

wielozakresowej

symulacji

osi

czasu

współdziałania

transpondera AIS z urządzeniem nawigacyjnym w celu wyznaczenia wieku
danych i określenia liczby przypadków pojawienia się niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego w depeszy AIS,
• określenie postaci analitycznej funkcji opisującej związek między prędkością
przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS a
częstością

względną

występowania

niepełnych

wartości

parametru

nawigacyjnego zawartego w depeszy AIS,
• ustalenie średniego wieku danych zawartych w depeszy AIS względem
prędkości przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego.

1.5. Metody badawcze
Słowo „metoda” (stgr. μέθοδος) pochodzi z języka starogreckiego i oznacza
dosłownie „dążenie do wiedzy”. Słownik języka polskiego definiuje termin „metoda”
jako systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia
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określonego celu lub też sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk oraz
przedstawiania wyników tych badań [25].
Metoda badawcza to sposób postępowania w toku poznania naukowego.
Ponieważ wszelkie poznanie naukowe odbywa się w określonej formie, to różnice
między poznaniem potocznym a poznaniem naukowym należy upatrywać w
planowych i celowych sposobach postępowania badawczego [10, s.60].
W skład metody badania wchodzi zespół środków technicznych oraz sposobów
postępowania, których celem jest wykrycie obiektywnych własności badanego
przedmiotu. Metoda badania odzwierciedla te cechy przedmiotu, którymi interesuje
się badacz [74, s.317]. Do opisu cech metody badawczej można między innymi
zastosować

elementarne

pojęcia

cybernetyki.

Na

rysunku 4

zilustrowano

cybernetyczny obraz metody badawczej.
zakłócenia
sygnały od
przedmiotu badania

METODA
BADAWCZA

informacja o
przedmiocie badania

Rysunek 4. Cybernetyczny obraz metody badawczej
Źródło: [74, s.318]

Według tego podejścia metoda optymalna:
• ma niski próg czułości (najmniejszy sygnał na wejściu metody, który
powoduje pojawienie się dostrzegalnego sygnału na jej wyjściu),
• ma dużą czułość (mała różnica między dwoma sygnałami na wejściu metody
wywołuje dostrzegalną różnicę między sygnałami na jej wyjściu),
• jest precyzyjna (niskie rozproszenie wyników otrzymanych przy wielokrotnym
powtarzaniu pomiaru),
• jest dokładna (zgodność wartości oczekiwanej otrzymanej za pomocą danej
metody z wartością oczekiwaną w przedmiocie badania),
• jest obiektywna (daje wyniki niezależne od eksperymentatora),
• jest rzetelna (brak czułości na zmienną czasową — przy wielokrotnym
stosowaniu

metoda

prowadzi

do

wyników

zgodnych

w

sensie

statystycznym) [60, s.320–324].
Jedną z podstawowych zasad metodologii ogólnej czyli nauki badającej metody
badań naukowych jest między innymi klasyfikacja znanych metod poznania
naukowego. Istnieją różne klasyfikacje metod: ze względu na stopień ich ogólności, ze
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względu na cel, jakiemu służą, posiadaną strukturę lub przedmiot poznania. Podział
ze względu na strukturę poznania naukowego jest oceniany jako najbardziej
jednoznaczny i naturalny [55, s.139].
Od poprawnej metody naukowej oczekuje się spełnienia wymogów:
• jasności — ma cechować ją powszechna zrozumiałość i rozpoznawalność,
• jednoznaczności — ma wykluczać dowolność stosowania odpowiednich zasad
regulatywnych,
• ukierunkowania — ma być podporządkowana określonemu celowi,
• skuteczności — ma zabezpieczać realizację zamierzonego celu,
• owocności — ma być w stanie dostarczyć, oprócz zasadnych rezultatów,
jeszcze innych, pobocznych wyników, lecz nie mniej ważnych dla tej samej lub
innej dziedziny nauki,
• niezawodności — ma zabezpieczać uzyskanie zamierzonego rezultatu w
maksymalnie wysokim stopniu prawdopodobieństwa,
• ekonomiczności — ma pozwalać osiągnąć zamierzone rezultaty przy
najmniejszym stopniu zużycia odpowiednich środków i czasu [55, s.143].
W literaturze można odnaleźć różne sposoby klasyfikacji metod badawczych. Na
rysunku 5 przedstawiono przykładowy podział najczęściej stosowanych metod badań
naukowych.
METODY BADAŃ NAUKOWYCH
Metoda obserwacyjna

Metoda statystyczna

Metoda monograficzna

Metoda heurystyczna

Metoda badania dokumentów

Metoda eksperymentalna

Metoda sondażu diagnostycznego

Metoda analizy i konstrukcji logicznej

Metoda indywidualnych przypadków

Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa

Metoda symulacji komputerowej

Rysunek 5. Metody badań naukowych
Źródło: [10, s.61]
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W

celu

znalezienia

rozwiązania

podstawowego

problemu

badawczego

zdefiniowanego w podrozdziale 1.3 konieczne było zastosowanie następujących metod
badawczych spośród wymienionych na rysunku 5:
• eksperymentalnej,
• symulacji komputerowej,
• analizy i konstrukcji logicznej,
• statystycznej.
Metoda eksperymentalna lub, ujmując inaczej, eksperyment naukowy w ciągu
ostatnich kilku wieków stał się jedną z najważniejszych metod badawczych. W swojej
istocie często bywa uważany za odmianę obserwacji. O ile obserwacja jako proces
spostrzegania ma naturę bierną, to eksperyment naukowy stanowi obserwację
czynną [10, s.63].
Cechą znamienną obserwacji czynnej jest aktywny stosunek do poznawanej
rzeczywistości polegający na celowym organizowaniu procedur badawczych. Z tego
punktu

widzenia

eksperyment

jako

metoda

badawcza

polega

na

celowym

wprowadzaniu do procesu poznania naukowego czynnika eksperymentalnego, który
stanowi zmienną niezależną. Obserwowane zmiany, jakie powstają pod wpływem
wprowadzonego czynnika eksperymentalnego, stanowią zmienne zależne, bo są one
zależne od zmiennej niezależnej (eksperymentalnej) [10, s.63].
W praktyce można spotkać się z dwoma rodzajami eksperymentów naukowych:
• eksperymentem naturalnym,
• eksperymentem laboratoryjnym.
Eksperyment naturalny jest to badanie przebiegu zjawiska (procesu), wprawdzie
wywołanego i kontrolowanego, lecz w warunkach rzeczywistych (naturalnych).
Eksperyment

laboratoryjny

(sztuczny)

stosuje

się

zasadniczo

w

badaniach

stosowanych, a wykonuje się go przeważnie z zastosowaniem odpowiednich
instrumentów (aparatury technicznej). W eksperymencie laboratoryjnym nie czeka
się, aż jakieś zjawisko wystąpi w sposób naturalny, tylko je się na żądanie wywołuje.
Umożliwia on swobodne „manipulowanie” zmienną niezależną, którą można względnie
dokładnie izolować i tym samym dość ściśle oznaczać siłę oraz kierunek jej
oddziaływania [10, s.66].
W

kontekście

tej

rozprawy

eksperyment

laboratoryjny

polegał

na

skonstruowaniu układu wymiany danych pomiędzy wirtualnymi urządzeniami
nawigacyjnymi

a

transponderem

AIS

czerpiącym

z

nich

dane

źródłowe

i

przekazującym gotowe depesze AIS do rejestratora danych. Taki układ odzwierciedlał
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funkcjonowanie transpondera AIS na typowym mostku nawigacyjnym konwencyjnego
statku morskiego w drodze. Podstawową zaletą tego badania był brak konieczności
ingerowania w działanie systemów wymiany danych na prawdziwym mostku
nawigacyjnym i uniknięcie ryzyka związanego z naruszeniem ich integralności.
Zmienną

niezależną

była

nastawa

prędkości

przesyłu

danych

z

urządzeń

nawigacyjnych do transpondera AIS. Oddziaływała ona na transponder w sposób,
który umożliwiał generowanie przez to urządzenie niepełnych danych zmiennych w
depeszach AIS.
Metody symulacji komputerowej najszersze zastosowanie aktualnie znajdują w
naukach przyrodniczych, ekonomicznych i badaniach technicznych. Symulację
komputerową należy stosować między innymi wówczas, gdy:
• badanie zjawiska (procesu) rzeczywistego byłoby zbyt kosztowne lub
niebezpieczne,
• badania wymagałyby zbyt długich oczekiwań na wynik lub rezultat
planowanych osiągnięć [10, s.76].
Podstawowymi elementami procesu modelowania i symulacji komputerowej są:
• obiekt (przedmiot) rzeczywisty,
• układ eksperymentalny,
• model badanego obiektu (model matematyczny),
• komputer wraz z oprogramowaniem [10, s.76].
Układ symulacji zakłada opracowanie modelu matematycznego lub algorytmu,
to jest jego postaci ogólnej, oraz identyfikacji parametrów samego modelu. Na
podstawie znanego już modelu badanego obiektu opracowuje się program symulacji
oraz dane wejściowe, to jest wartości zmiennych wielkości, których wpływ na badany
obiekt chcemy badać. Zatem metoda symulacji komputerowej sprowadza się do
badania modelu badanego procesu [10, s.76].
Wykonując badania symulacyjne jesteśmy zawsze zainteresowani dokładnością
uzyskanych wyników. Dokładność ta głównie zależy od:
• adekwatności modelu badanego procesu,
• poprawności programu symulacyjnego,
• dokładności wykonywanych obliczeń przez komputer [10, s.77].
Stopień adekwatności modelu może być różny. Rozróżniamy adekwatność
replikatywną, predykcyjną i strukturalną. Adekwatność replikatywna zachodzi
wówczas, gdy dane uzyskane z symulacji odpowiadają danym uzyskanym podczas
badania procesu (obiektu) rzeczywistego. Natomiast adekwatność predykcyjna istnieje
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wówczas, gdy dane uzyskane z symulacji umożliwiają prognozowanie nieznanych
właściwości procesu rzeczywistego. Model jest adekwatny strukturalnie, gdy odtwarza
nie tylko zaobserwowane reakcje procesu, ale także wiernie odzwierciedla sposób, w
jaki zachodzi dany proces rzeczywisty wywołujący taką reakcję [10, s.77].
W kontekście tej rozprawy badanie symulacyjne wiązało się z modelowaniem
przebiegu wymiany danych między czujnikiem nawigacyjnym a transponderem AIS
na osi czasu. Brano pod uwagę dwa zdarzenia: moment dostarczenia danych z
czujnika do transpondera oraz moment transmisji tych danych w formie depeszy AIS.
W zależności od odstępu czasu między tymi zdarzeniami można było wykryć
pojawienie się depesz zawierających niepełne wartości parametrów nawigacyjnych.
Szczególnie

przydatna

była

możliwość

przeprowadzenia

symulacji

w

czasie

przyspieszonym, co umożliwiło analizę występowania niepełnych wartości parametrów
nawigacyjnych w zależności od doboru szerokiego zakresu różnych prędkości przesyłu
danych z urządzeń nawigacyjnych do transpondera AIS. Symulację przeprowadzono,
stosując techniki programowania obiektowego. Głównym atutem tego badania była
oszczędność czasu, szacowana w tysiącach lat, który byłby potrzebny do sprawdzenia
licznych kombinacji parametrów działania układu wymiany danych w warunkach
rzeczywistych.
Metoda analizy i konstrukcji logicznej w swojej zasadniczej istocie opiera się na
analizie i syntezie. Poprzez analizę i przeważnie nową konstrukcję metoda ta scala
treści badanego problemu, pozwalając wysunąć nowe optymalne rozwiązanie.
Rozłożenie problemu naukowego na części, elementy składowe i badanie każdego z
nich oddzielnie jest ujęciem redukcjonistycznym. Natomiast synteza łącząca elementy
w nową całość stanowi ujęcie holistyczne. W rezultacie pozwala to na formułowanie
twierdzeń ogólnych na podstawie uznanych twierdzeń cząstkowych [10, s.73–74].
Metoda analizy i konstrukcji logicznej jest metodą „myślowego eksperymentu”.
Mając dane wyjściowe i warunki ograniczające oraz znając w zarysie cel badań,
analizuje się zależności i związki zachodzące między danymi wyjściowymi w granicach
określonych warunkami brzegowymi i konstruuje się ciąg logiczny w celu rozwiązania
danego problemu. Metoda analizy i konstrukcji logicznej jest swego rodzaju ciągiem
procesu iteracyjnego, przy czym iteracje są korekcjami procesu logicznego, jego
sprzężeniami zwrotnymi. Jest ona tym skuteczniejsza, im pełniejsza jest wiedza o
problemie badawczym oraz im dokładniej opanowany jest aparat logiczny i procedury
badawcze właściwe dla danego problemu badawczego [10, s.74].
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W kontekście tej rozprawy metodę analizy i konstrukcji logicznej zastosowano
do ustalenia warunków matematycznych, jakie musi spełniać możliwie najprostsza
funkcja jednej zmiennej, aby stanowić koherentne dopasowanie do relacji między
prędkością przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS a
częstością względną występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego w
depeszach AIS. Trafność doboru tej funkcji sprawdzono przez porównanie przebiegu
zmienności dopasowanej krzywej z wykresem danych pozyskanych w trakcie badań
eksperymentalnego oraz symulacyjnego.
Metody statystyczne jako metody badań naukowych wykorzystywane są przy
gromadzeniu i porządkowaniu faktów naukowych dotyczących danego systemu,
układu, organizacji, zjawiska lub procesu. Badania polegają na wyciąganiu wniosków
z wyodrębnionych cech zbiorów elementów statystycznych. Chodzi głównie o dwa
rodzaje problemów wymagających analiz statystycznych: zagadnienia rozproszenia
jednej zmiennej i zagadnienia współzależności czyli korelacji dwu lub więcej
zmiennych. W obrębie pierwszego rodzaju problemów sprowadza się te metody do
poszukiwania średnich lub odchyleń w uporządkowanej liczbie spostrzeżeń z zakresu
danej cechy zmiennej. Natomiast w obrębie drugiego rodzaju problemów prowadzone
badania zmierzają do uzyskania współczynników korelacji czyli współzależności
dwóch

lub

większej

liczby

badań

nad

przyczynowymi

zależnościami

zjawisk [10, s.74–75].
Metody statystyczne mogą występować w ujęciu jakościowym lub ilościowym.
Oba ujęcia nie wykluczają się, ale wzajemnie uzupełniają się i wspierają. Ujęcie
jakościowe jako bardziej subiektywne jest mało precyzyjne. Stosując podejście
ilościowe,

uściśla

się

ujęcie

jakościowe

i

przez

to

staje

się

ono

bardziej

obiektywne [10, s.75].
W kontekście tej rozprawy metody statystyczne zostały przytoczone w celu
opisu rzeczywistego występowania niepełnych wartości danych AIS i ustalenia
prawidłowości, jakie dają się zauważyć w zbiorach danych gromadzonych w różnych
lokalizacjach na świecie i w ciągu różnych okresów.
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ROZDZIAŁ 2.
EKSPERYMENTALNE BADANIE TRANSPONDERA AIS
Jednym z celów cząstkowych rozprawy jest uzyskanie w sposób kontrolowany
niepełnych wartości danych zmiennych zawartych w depeszach AIS generowanych
przez transponder AIS. Istotą warunków kontrolowanych, jakie można uzyskać w
ramach testu laboratoryjnego, jest wymuszenie zaistnienia takich sytuacji, w których
oprogramowanie transpondera uzna dane napływające z czujników nawigacyjnych za
nieaktualne. Poziom aktualności tych danych zależy od tego, jak często lub jak rzadko
dane te cyklicznie docierają do transpondera AIS. Tego rodzaju eksperyment można
by przeprowadzić na przynajmniej trzy sposoby:
• podłączenie rejestratora danych AIS do wtyku pilotowego transpondera AIS
klasy A, którego instalacja jest zgodna ze schematem przedstawionym na
rysunku 2, na mostku nawigacyjnym wybranego konwencyjnego statku
morskiego w drodze i regulowanie prędkości przesyłu danych źródłowych z
czujników nawigacyjnych do transpondera AIS na poziomie koncentratora
danych,
• podłączenie rejestratora danych AIS do odbiornika AIS, który znajduje się
nieprzerwanie w zasięgu radiowym transpondera AIS powyższego statku, i
regulowanie prędkości przesyłu danych źródłowych z czujników nawigacyjnych
do transpondera AIS na poziomie koncentratora danych,
• podłączenie rejestratora danych AIS do wtyku pilotowego transpondera AIS
klasy A,

a transpondera do wirtualnego systemu

określania pozycji,

wirtualnego żyrokompasu oraz wirtualnego wskaźnika prędkości zwrotu,
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1, a następnie sterowanie
prędkością

przesyłu

danych

źródłowych

z

powyższych

czujników

nawigacyjnych do transpondera AIS.
W pierwszym przypadku eksperyment musiałby zostać przeprowadzony na
pokładzie statku konwencyjnego w drodze. Niewątpliwą tego zaletą byłaby faktyczna
zgodność z warunkami panującymi na standardowym mostku nawigacyjnym. Należy
jednak zauważyć, że ingerowanie w prędkość przesyłu danych z czujników
nawigacyjnych, a szczególnie jej zmniejszanie do poziomu graniczącego z awarią,
pogorszyłoby dostęp do tych danych innym urządzeniom będącym w ciągłym użyciu
na statkowych stanowiskach roboczych określonych w przepisach [57, s.21–22].
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Ponadto taka ingerencja w integralność danych nawigacyjnych mogłaby zakłócić
pełnienie wachty, a eksperymentu dokonano by kosztem bezpieczeństwa statku.
W drugim przypadku również niezbędne byłoby wpływanie na prawidłowy
przesył danych z czujników nawigacyjnych na mostku statku, lecz gromadzenie
danych AIS stanowiłoby dodatkowe utrudnienie całego eksperymentu, gdyż trzeba by
je przeprowadzić zdalnie za pomocą odbiornika AIS, który musiałby znajdować się w
zasięgu radiowym statkowego transpondera AIS. Jeśli odbiornik AIS pracowałby
nieruchomo na lądzie, statek musiałby manewrować w jego pobliżu, co ograniczyłoby
swobodę jego podróży eksploatacyjnych. W przeciwnym wypadku odbiornik AIS
musiałby podążać za statkiem lub pracować na jego pokładzie. W porównaniu do
proponowanego wcześniej dość komfortowego rejestrowania danych za pomocą wtyku
pilotowego taki sposób przeprowadzenia eksperymentu byłby niepraktyczny.
Trzeci spośród wymienionych wariantów eksperymentu różni się od dwóch
pozostałych tym, że do przeprowadzenia doświadczenia nie potrzeba by angażować
żadnego

statku

ani

jego

załogi.

W

tym

przypadku

eksperyment

zostałby

przeprowadzony w środowisku zamkniętym, w którym zakłócanie działania czujników
nawigacyjnych i przesyłu danych nie przeszkadzałoby nikomu w pełnieniu wachty ani
nie narażałoby statku na niebezpieczeństwo. Ten wariant eksperymentu został
wybrany i przeprowadzony w dalszym toku rozprawy. Należy przy tym podkreślić, jak
zresztą wspomniano w publikacji [74], że doświadczenia jako formy badania nie wolno
porzucić dla wygody na rzecz symulacji, jeśli dane doświadczenie jest technicznie
możliwe do zrealizowania [74, s.143].

2.1. Przygotowanie eksperymentu
Instalację testową wykonano w oparciu o schemat zamieszczony na rysunku 1.
Wykorzystano w tym celu model R4 transpondera AIS klasy A, wyprodukowany
przez szwedzką firmę Saab TransponderTech AB i posiadający stosowne świadectwa
uznania morskiego. Urządzenie to jest obecnie na wyposażeniu około piętnastu tysięcy
statków konwencyjnych [45] i stanowi typowy przykład sprzętu AIS używanego
aktualnie na morzu. Schemat standardowej instalacji systemu R4 przedstawiono na
rysunku 6.
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Rysunek 6. Schemat oprzyrządowania układu R4 transpondera AIS.
Źródło: [63, s.1]

Układ

zilustrowany

na

rysunku 6

składa

się

z

trzech

podstawowych

podzespołów:
• wyświetlacza z wbudowaną klawiaturą służącego do obsługi systemu R4 w
ramach jego konfiguracji oraz standardowej eksploatacji,
• urządzenia nadawczo-odbiorczego pracującego w paśmie radiowym AIS oraz
odbiornika nawigacji satelitarnej,
• skrzynki rozdzielczej AIS, widocznej na rysunku 7, wyposażonej w terminal
śrubowy z ośmioma punktami wejścia lub wyjścia danych przesyłanych w
standardzie RS-422 [75].

Rysunek 7. Skrzynka rozdzielcza układu R4 transpondera AIS przed montażem.
Źródło: [62, s.1]
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Przegląd podzespołów eksperymentu przedstawiono na rysunku 8.
czujnik_1.py
generator danych
żyrokompasu
$HETHS

czujnik_3.py
generator danych
odbiornika GNSS
$GPRMC

czujnik_2.py
generator danych
prędkości zwrotu
$TIROT

czujnik_4.py
generator danych
zegara UTC
$GPZDA

odbiornik
AIS

R_1.py
rejestrator
danych z czujników

transponder
AIS

R_2.py
rejestrator
danych AIS

wtyk
pilotowy

skrzynka rozdzielcza AIS

Rysunek 8. Schemat ogólny konfiguracji eksperymentu.

W trakcie doświadczenia rolę wirtualnych czujników nawigacyjnych, które są
podłączone do transpondera AIS, pełniły generatory danych. Ich dane wyjściowe
odpowiadały

specyfikacji

NMEA 0183

(ang.

National

Marine

Electronics

Association — NMEA) [40] i składały się z wierszy wypełnionych oddzielonymi
przecinkiem

wartościami

(ang.

comma-separated

values — CSV).

W

tabeli 8

zamieszczono strukturę wiersza danych zawierającego informację o dacie i godzinie
podawanych przez zegar systemowy.
Tabela 8. Struktura wiersza danych ZDA według standardu NMEA 0183.
$--ZDA,ggmmss.dd,DD,MM,RRRR,SG,SM*hh<CR><LF>
Parametr

Opis

$--ZDA

identyfikator depeszy znacznika daty i czasu UTC

ggmmss.dd

czas UTC w kolejności: godzina, minuta, sekunda, setne sekundy

DD

dzień

MM

miesiąc

RRRR

rok

SG

miejscowa strefa czasowa: godziny

SM

miejscowa strefa czasowa: minuty

hh

suma kontrolna danych

<CR><LF>

znaki końca linii
Źródło: [40, s.125]
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W tabeli 9 zamieszczono strukturę wiersza danych zawierającego informację o
wektorze ruchu i współrzędnych geograficznych określanych za pomocą GNSS.
Tabela 9. Struktura wiersza danych RMC według standardu NMEA 0183.
$--RMC,ggmmss.dd,S,YYYY.YY,y,XXXXX.XX,x,SOG.d,COG.d,DDMMRR,DM.d,K,T*hh<CR><LF>
Parametr

Opis

$--RMC

identyfikator depeszy pozycji GNSS i wektora ruchu

ggmmss.dd

czas UTC w kolejności: godzina, minuta, sekunda, setne sekundy

S

jakość pozycji GNSS: A (wiarygodna), V (niepewna)

YYYY.YY

szerokość geograficzna w kolejności: stopnie, minuty, setne minuty

y

oznaczenie półkuli: N (północna), S (południowa)

XXXXX.XX

długość geograficzna w kolejności: stopnie, minuty, setne minuty

x

oznaczenie półkuli: W (zachodnia), E (wschodnia)

SOG.d

prędkość nad dnem w węzłach

COG.d

kąt drogi nad dnem w stopniach

DDMMRR

data UTC w kolejności: dzień, miesiąc, rok

DM.d

deklinacja magnetyczna

K

znak deklinacji magnetycznej: W (ujemny), E (dodatni)

T

tryb ustalenia pozycji: A (autonomiczny), D (różnicowy),
E (zliczeniowy), M (użytkownika), S (symulowany), N (awaryjny)

hh

suma kontrolna danych

<CR><LF>

znaki końca linii
Źródło: [40, s.106]

W tabeli 10 zamieszczono strukturę wiersza danych zawierającego informację o
kursie rzeczywistym.
Tabela 10. Struktura wiersza danych THS według standardu NMEA 0183.
$--THS,K.d,a*hh<CR><LF>
Parametr

Opis

$--THS

identyfikator depeszy kursu rzeczywistego

K.d

kurs rzeczywisty

a

tryb ustalenia kursu: A (autonomiczny), E (zliczeniowy),
M (użytkownika), S (symulowany), V (awaryjny)

hh

suma kontrolna danych

<CR><LF>

znaki końca linii
Źródło: [40, s.112]
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W tabeli 11 zamieszczono strukturę wiersza danych zawierającego informację o
zmianie kursu rzeczywistego w jednostce czasu.
Tabela 11. Struktura wiersza danych ROT według standardu NMEA 0183.
$--ROT,p.d,S*hh<CR><LF>
Parametr

Opis

$--ROT

identyfikator depeszy prędkości zwrotu

p.d

prędkość zwrotu w stopniach na minutę

S

jakość danych: A (wiarygodna), V (niepewna)

hh

suma kontrolna danych

<CR><LF>

znaki końca linii
Źródło: [40, s.107]

Przykładowe wiersze danych

z czujników

nawigacyjnych przesyłane do

transpondera AIS zamieszczono w tabeli 12.
Tabela 12. Przykład danych z wirtualnych czujników.
Czujnik

Wiersz danych zgodny ze standardem NMEA

żyrokompas

$HETHS,292.5,T*34

wskaźnik
prędkości
zwrotu

$TIROT,-15.0,A*22

odbiornik
GNSS

$GPRMC,041451,A,0001.1907,S,00004.7452,W,0.5,292.5,030417,0,W,A*1B

zegar UTC

$GPZDA,041451.00,03,04,2017,,*60

Wbudowany odbiornik GNSS został wyłączony, aby transponder AIS mógł
posiłkować się wyłącznie zewnętrznym wirtualnym systemem określania pozycji.
Strumień danych generowanych przez wirtualne czujniki oraz danych AIS uzyskanych
z urządzeń AIS był archiwizowany za pomocą rejestratorów danych. Zarówno
generatory danych, jak i rejestratory danych zostały samodzielnie zaprogramowane w
języku Python i działały na dedykowanej stacji roboczej pracującej w systemie
Gentoo Linux. Oprogramowanie operowało na jednostkach układu SI, natomiast dane
wyjściowe były odpowiednio przeliczane dla zachowania zgodności z jednostkami
standardu NMEA. Kod źródłowy rejestratora danych AIS zamieszczono w
załączniku Nr 2.
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Widok urządzeń AIS w gotowości startowej, które za pomocą dwóch skrętek
podłączono do stacji roboczej, przedstawiono na rysunku 9.

Rysunek 9. Zestaw urządzeń AIS przygotowanych do eksperymentu.

2.2. Model ruchu symulowanego statku
Proces generowania danych jednocześnie z czterech wirtualnych czujników
wymagał zastosowania odpowiedniego modelu ruchu, aby można było zachować
spójność i wiarygodność danych, które podczas eksperymentu były dostarczane do
transpondera AIS. Chodziło o stworzenie oprogramowaniu sprzętowemu transpondera
jak

najlepszego

odwzorowania

bycia

częścią

wyposażenia

realnego

mostku

nawigacyjnego.
Modelowanie ruchu statku jest zagadnieniem bardzo złożonym nie tylko ze
względu na dużą rolę, jaką odgrywa w nim wyższa matematyka, oraz konieczność
zgłębienia zasad fizyki. Wymaga ono uwzględnienia wielu różnych aspektów, wśród
których są przykładowo opory, tarcie, rodzaj napędu, właściwości morskie statku,
drgania, zdolności manewrowe statku, kształt kadłuba, mechanika płynów, warunki
atmosferyczne i wiele innych [14].
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Ciało takie jak kadłub statku, które może dowolnie przemieszczać się w
przestrzeni, nazywa się swobodnym. Ma ono sześć stopni swobody, ponieważ może
przemieszczać się w przestrzennym układzie współrzędnych wzdłuż wszystkich osi
(trzy ruchy prostoliniowe czyli trzy stopnie swobody) oraz obracać się wokół tych
trzech osi (trzy ruchy obrotowe czyli następne trzy stopnie swobody). Ciało
nieswobodne nie przemieszcza się dowolnie. Jego swobodę ograniczają czynniki
zewnętrzne, które określa się mianem więzów. Wprowadzając więzy, odbiera się ciału
pewną liczbę stopni swobody [48, s.18].
W kontekście planowanego eksperymentu symulowanie wektora stanu statku jak
najściślej imitujące morską rzeczywistość nie było konieczne, ponieważ spełnianie
przez transponder AIS jego podstawowej funkcji, jaką jest radiowe przesyłanie danych
z pokładowych czujników nawigacyjnych, jest możliwe niezależnie od tego, jak
porusza się pojazd wyposażony w transponder AIS oraz ile stopni swobody posiada.
Ponadto, jeśliby uwzględnić możliwość stosowania urządzeń AIS również na pokładzie
statku powietrznego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (ang. Search and
Rescue — SAR), o czym nadmienia zalecenie techniczne systemu AIS [42, s.6],
należałoby dodatkowo rozpatrzyć symulowanie ruchu statku powietrznego.
W

związku

z

powyższym,

żeby

uniknąć

nadmiernego

komplikowania

doświadczenia, zastosowano symulacyjny model ruchu wyimaginowanej jednostki
traktowanej jako punkt materialny o trzech stopniach swobody. Może ona:
• poruszać się bez ograniczeń po powierzchni elipsoidy WGS-84 (ang. world
geodetic system 1984),
• obracać się wokół osi prostopadłej w danym punkcie do powierzchni tej
elipsoidy.
W odniesieniu do przeprowadzonej symulacji statek mógł zatem wykonywać
następujące rodzaje oddzielnych manewrów:
• przemieszczanie się po loksodromie ze stałą niezerową prędkością nad dnem
oraz stałym kątem drogi nad dnem,
• wykonywanie zwrotu z niezerową prędkością zwrotu zmienną w czasie oraz
stałą niezerową prędkością nad dnem.
Dla uproszczenia pominięto dryf, znos, pływy oraz falowanie. Przyjęto również,
że wartość kursu rzeczywistego oraz wartość kąta drogi nad dnem były zawsze
identyczne. Podczas zmiany kursu rzeczywistego maksymalna prędkość zwrotu
symulowanego statku była ograniczona do 15 stopni na minutę [56, s.75]. Początkowy
kurs rzeczywisty wynosił 225°.
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Współrzędne geograficzne generowane przez wirtualny odbiornik GNSS były
wyznaczane za pomocą modułu PyProj-1.9.5.1 [79], który w środowisku języka
Python służy do obliczeń geodezyjno-kartograficznych. Aktualna pozycja była
obliczana co sekundę z zastosowaniem nawigacji zliczeniowej. Fragment kodu
źródłowego,

który

definiuje

klasę

symulowanego

statku,

zamieszczono

w

załączniku Nr 3.
Funkcję prędkości zwrotu względem czasu określono jako:
0

{

r max⋅sin

ω (T )=

2

(

T −t 1 π
⋅
t 2 −t 1 2

)

r max
r max⋅sin

2

(

T −t 3 π π
⋅ +
t 4 −t 3 2 2

)

:

T <t 1∪T ≥t 4

:

t 1≤T <t 2

:

t 2≤T <t 3

:

t 3≤T < t 4

(2)

T ∈ℝ∧t n ∈ℝ∧n ∈{1, 2, 3 , 4}∧r max ∈ℝ

gdzie:
— maksymalna prędkość zwrotu osiągana podczas wykonywania

r max

manewru zwrotu,

[ t 1 , t2 )

— przedział czasu, w którym następuje przyspieszenie zwrotu
rozpoczynające manewr,

[ t 2 , t3 )

— przedział czasu, w którym zwrot przebiega ze stałą prędkością zwrotu
równą r max ,

[t 3, t 4)

— przedział czasu, w którym następuje opóźnienie zwrotu kończące
manewr,

T

— punkt na osi czasu.
Funkcja prędkości zwrotu wyrażona za pomocą wzoru (2) jest ciągła i gładka w

całej swojej domenie. Na jej podstawie można określić funkcję kursu rzeczywistego
względem czasu:
T

H (T )=h +∫ ω (T )dT
t1

T ∈ℝ∧h ∈ℝ∧t 1 ∈ℝ∧t 1≤T

(3)
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gdzie:
h

— wartość początkowa kursu rzeczywistego, na którym przystępuje się
do wykonania manewru zwrotu,

t1

— punkt na osi czasu, w którym rozpoczęto zwrot,

T

— punkt na osi czasu, dla którego określa się aktualną wartość kursu
rzeczywistego w trakcie manewru zwrotu.
Całkę oznaczoną ze wzoru (3) można obliczyć za pomocą całki nieoznaczonej

wyrażonej za pomocą równania:

{

(

r max⋅ π⋅( T −t 1 ) + ( t 1−t 2)⋅sin

(

π⋅( T −t 1 )
t 2−t 1

))

2⋅π

+h

∫ ω (T ) dT = r max⋅T +h

(

r max⋅ ( t 4−t 3 )⋅sin

(

π⋅( T −t 4 )
t 3−t 4
2⋅π

)

+ π⋅( T −t 4 )

)

+h

:

t 1≤T <t 2

:

t 2≤T <t 3

:

t 3 ≤T <t 4

(4)

T ∈ℝ∧r ∈ℝ∧h ∈ℝ∧t n ∈ℝ∧n ∈{1, 2, 3 ,4 }

Na rysunku 10 przedstawiono przykładowy wykres prędkości zwrotu podczas
manewru zmiany kursu rzeczywistego na prawą burtę z maksymalną prędkością
zwrotu osiągającą 15 stopni na minutę. Przed zwrotem i po jego zakończeniu
widoczny jest dziesięciosekundowy ruch stałym kursem rzeczywistym.

Rysunek 10. Przykładowy przebieg zmian prędkości zwrotu
podczas jednominutowego manewru zmiany kursu na prawą burtę.
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Na rysunku 11 zamieszczono przykładowy wykres wartości kursu rzeczywistego
podczas tego samego manewru. W ciągu jednej minuty symulowany statek wykonał
zwrot przez prawą burtę, zmieniając kurs rzeczywisty z 225° na 237.5°.

Rysunek 11. Przykładowy przebieg zmiany kursu rzeczywistego
podczas jednominutowego manewru zwrotu przez prawą burtę.

2.3. Plan badania
W trakcie wirtualnego rejsu symulowany statek był zajęty powtarzaniem serii
manewrów, z których każda trwała dwie godziny i miała przebieg sprecyzowany w
tabeli 13.
Tabela 13. Pojedyncza seria manewrów
powtarzana podczas doświadczenia.
Czas trwania Maksymalna prędkość zwrotu
Krok
[s]
[°/s]
1

1 200

0

2

1 800

0.25

3

1 200

0

4

1 800

-0.25

5

1 200

0

Przebieg zwrotu
[s]
t 2 −t 1

t 3 −t 2

t 4 −t 3

nie dotyczy
10

1 780

10

nie dotyczy
10

1 780
nie dotyczy

10
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Zbiór wartości prędkości nad dnem, z którymi poruszał się symulowany statek,
określono w węzłach jako:
V = { 0.5,17,26}
|V | = 3

(5)

Prędkości nad dnem określone wzorem (5) zostały tak dobrane, by wraz ze
zmienną prędkością zwrotu można było wymusić na transponderze interwały
transmisji danych AIS, które zamieszczono w tabeli 14.
Tabela 14. Interwały transmisji danych AIS w zależności od
charakterystyki ruchu transpondera AIS.
Zakres prędkości
nad dnem
[w.]

Interwał transmisji
Prędkość
danych zmiennych AIS
zwrotu
[s]
zerowa

( 0 ,14 )

10
1
3
3

niezerowa

[ 14 ,23 ]
( 23, ∞ )

zerowa

6

niezerowa

2

dowolna

2
Źródło: [42, s.8]

Podczas eksperymentu transponder AIS pracował w trybie autonomicznym
(patrz s.7). Z uwagi na zamknięty charakter środowiska, w którym przeprowadzono
doświadczenie, wyeliminowano wszelkie kolizje między harmonogramami transmisji
danych innych transponderów AIS.
Zbiór

wartości

prędkości

przesyłu

danych

z

wirtualnego

urządzenia

nawigacyjnego do transpondera AIS zdefiniowano w hercach (Hz) jako:
K

= { 20,10,5 }∪

1
1≤x ≤60∧x ∈ℕ
x

{|

}

(6)

|K | = 63
Dobór wartości ujęty wzorem (6) dawał możliwość uwzględnienia różnych
poziomów wydajności wirtualnych czujników nawigacyjnych dostarczających dane do
transpondera AIS. W najlepszym przypadku czujnik generowałby dwadzieścia wierszy
danych na sekundę, natomiast w skrajnej sytuacji, którą można by już traktować jako
awarię przesyłu danych, byłby to jeden wiersz danych na minutę.

2.4. Wyniki eksperymentu
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Serię manewrów z tabeli 13 powtórzono 189 razy, co odpowiada planowi badania
i wynika z iloczynu kartezjańskiego określającego łączną liczbę iteracji:
(7)

|V ×K |=|V |⋅|K|=3⋅63=189

Dwupoziomowa zagnieżdżona pętla iteracyjna wartościami elementów zbioru V
ustawiała

aktualną

prędkość

manewrów

(poziom

pierwszy

pętli),

natomiast

wartościami elementów zbioru K regulowała prędkość przesyłu danych z wirtualnych
czujników nawigacyjnych do transpondera AIS (poziom drugi pętli). W odniesieniu do
tego transponder AIS odbył symulowany rejs trwający dokładnie 1 363 512 sekund
(15 dni

18 godzin

45 minut

12 sekund).

Całkowita

przebyta

droga

wyniosła

5 476 Mm. W ujęciu geograficznym manewry rozpoczęły się 140 Mm na zachód od
Malabo (GQSSG) i dobiegły końca na podejściu do Recife (BRREC).
Podsumowanie

liczby

depesz

danych

zmiennych

wygenerowanych

przez

transponder AIS podczas eksperymentu zawarto w tabeli 15.
Tabela 15. Liczebność depesz danych zmiennych AIS
uzyskanych podczas eksperymentu.
Droga przesyłu danych Liczba wygenerowanych depesz
transmisja radiowa

380 117

wtyk pilotowy

1 363 511

Ilościowa różnica między drogami przesyłu danych polegała na tym, że depesze
AIS za pośrednictwem wtyku pilotowego były zawsze nadawane co sekundę,
natomiast transmisje depesz radiowych były uzależnione od zmiennej charakterystyki
ruchu

symulowanego

statku

i

podlegały

regułom

ustalonym

w

zaleceniu

technicznym ITU [42, s.8]. W tym samym czasie wirtualne czujniki nawigacyjne
dostarczyły do transpondera AIS łącznie 2 213 795 wierszy danych. Liczba ta jest
ściśle związana z poziomami wydajności wirtualnych czujników nawigacyjnych
zdefiniowanymi za pomocą wzoru (6).
Na rysunku 12 zamieszczono mapę w odwzorowaniu Mercatora z przykładowym
fragmentem trajektorii zakreślonej przez poruszający się symulowany statek.

40

Rozdział 2. Eksperymentalne badanie transpondera AIS

Rysunek 12. Wycinek trajektorii symulowanego statku zakreślonej podczas doświadczenia.

Na mapie widać dwie serie manewrów zgodne ze specyfikacją zawartą w
tabeli 13. Rozpoczynają je dwie cyrkulacje przy prędkości 17 w., a kończą dwie
cyrkulacje

przy

prędkości

26 w.

Promień

krzywizny

zwrotu

jest

wprost

proporcjonalny do prędkości, z jaką wykonano manewr zmiany kursu rzeczywistego.
Przestrzeganie przez transponder AIS reguł harmonogramu transmisji danych
zgodnych z zaleceniem technicznym [42, s.8] zilustrowano na rysunku 13.

Rysunek 13. Częstość względna występowania interwałów
transmisji danych AIS podczas eksperymentu.
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41

W odniesieniu do specyfikacji zawartej w tabeli 14 należy zauważyć, że w toku
eksperymentu

transponder AIS

najbardziej

rygorystycznie

przestrzegał trybu

nadawania danych co 2 sekundy, natomiast dość swobodnie traktował wymóg
transmisji danych co 10 sekund.
Depesze AIS pobrane za pośrednictwem wtyku pilotowego przez rejestrator
danych zbadano pod względem pojawiania się w nich niepełnych wartości danych
zmiennych AIS. Wyniki badania zamieszczono w tabeli 16.
Tabela 16. Występowanie niepełnych wartości danych zmiennych AIS
zaobserwowane podczas eksperymentu.
Parametr

Odsetek
depesz AIS

Liczba depesz AIS
na 1 363 511 odebranych

kurs rzeczywisty

51.6%

703 571

prędkość zwrotu

48.3%

658 575

kąt drogi nad dnem

poniżej 0.1%

692

prędkość nad dnem

poniżej 0.1%

673

długość geograficzna

0%

0

szerokość geograficzna

0%

0

Należy zauważyć, że kurs rzeczywisty oraz prędkość zwrotu są parametrami, w
przypadku których podczas doświadczenia najczęściej pojawiały się niepełne wartości
danych. Jest to zbieżne z wynikami badań przytoczonymi w podrozdziale 1.1. Jedynie
wśród parametrów określających położenie geograficzne symulowanego statku nie
stwierdzono obecności niepełnych wartości danych zmiennych AIS. Warte zauważenia
jest śladowe występowanie niepełnych wartości kąta drogi nad dnem oraz prędkości
nad

dnem,

mimo

że

oba

parametry

nawigacyjne

wraz

ze

współrzędnymi

geograficznymi zawarte w wierszu danych RMC (patrz tabela 12) były dostarczane do
transpondera AIS nieprzerwanie co sekundę w trakcie trwania doświadczenia.
Występowanie niepełnych wartości danych zmiennych AIS przeanalizowano
również w odniesieniu do różnych poziomów wydajności wirtualnych czujników
nawigacyjnych, z których transponder AIS czerpał dane podczas doświadczenia. Na
rysunku 14 przedstawiono wykres częstości względnej występowania niepełnych
wartości danych zmiennych na przykładzie kursu rzeczywistego w zależności od
prędkości przesyłu danych z wirtualnego żyrokompasu do transpondera AIS przy
różnych prędkościach poruszania się symulowanego statku zdefiniowanych wzorem (5).
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Rysunek 14. Częstość względna występowania niepełnych wartości kursu rzeczywistego
w odniesieniu do odwrotności prędkości przesyłu danych z żyrokompasu.

Na podstawie wykresu można zauważyć, że transponder AIS nie oznaczał
wartości kursu rzeczywistego jako wielkości niepełnej, jeżeli odstęp czasu między
kolejnymi wierszami danych przesyłanymi z wirtualnego żyrokompasu był nie dłuższy
niż 10 sekund. Świadczy o tym położenie punktów na wykresie w przedziale ( 0,10 ]
odłożonym na osi odciętych. Rzędne tych punktów są zerowe. Dopiero gdy częstość, z
jaką żyrokompas podawał kurs rzeczywisty, spadła poniżej 0.1 Hz, transponder AIS
traktował dane z tego czujnika jako niezdatne do użycia i stosował niepełne wartości
kursu rzeczywistego w depeszach AIS.
Identyczną z widoczną na rysunku 14 relację wykazało badanie częstości
względnej występowania niepełnych wartości prędkości zwrotu. Parametr ten w
tabeli 16 uplasował się na drugiej pozycji. Ponadto, jak widać na rysunku 14, wartość
prędkości nad dnem, która zgodnie z tabelą 14 decyduje o interwale transmisji danych
AIS, nie miała znaczącego wpływu na częstość względną występowania niepełnych
wartości kursu rzeczywistego.
Na podstawie sposobu, w jaki transponder AIS ocenia użyteczność danych
pozyskiwanych z czujników nawigacyjnych, można przez pryzmat powyższego
eksperymentu zdefiniować:

2.4. Wyniki eksperymentu
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• wiek danych jako czas, który upłynął od momentu pozyskania przez
transponder AIS z czujnika najnowszej dostępnej wartości parametru
nawigacyjnego aż do momentu zakodowania wartości tego parametru
nawigacyjnego w depeszy AIS,
• dopuszczalny wiek danych jako granicę wieku danych, po przekroczeniu której
transponder AIS uzna wartość parametru nawigacyjnego pozyskaną z
czujnika za nieaktualną i zakoduje w depeszy AIS adekwatną niepełną
wartość parametru dobraną zgodnie z tabelą 2.
Z wykresu na rysunku 14 można odczytać, że dopuszczalny wiek danych
ustawiony

w

oprogramowaniu

sprzętowym

transpondera

AIS,

na

którym

przeprowadzono doświadczenie, wynosi 10 sekund. Wartość tę potwierdził niezależnie
koncern Saab TransponderTech AB [45]. Dla porównania można nadmienić, że w
przypadku modelu A2 transpondera AIS klasy A wyprodukowanego przez niemiecką
spółkę

Nauticast GmbH

dopuszczalny

wiek

danych

wynosi

5 sekund [43].

Podsumowując przeprowadzone doświadczenie, można wyciągnąć następujące wnioski:
• Im niższy jest wiek danych dostarczonych z czujników nawigacyjnych do
transpondera AIS, tym bardziej aktualne są te dane przesłane w formie
depeszy

AIS

zarówno

drogą

radiową,

jak

i

za

pośrednictwem

wtyku pilotowego.
• Im wyższy jest dopuszczalny wiek danych, tym mniejszej liczby depesz AIS
zawierających niepełne wartości parametrów nawigacyjnych można oczekiwać.
Pociąga to jednak za sobą podwyższenie wieku danych, które trafią do
użytkowników systemu AIS.
• Dopuszczalny wiek danych jako element konfiguracji transpondera AIS może
być różny w zależności od producenta sprzętu.
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ROZDZIAŁ 3.
SYMULACYJNE BADANIE WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNYCH
DANYCH AIS
Eksperyment,

któremu

poddano

statkowy

transponder

AIS,

umożliwił

wykazanie podstawowej zależności, jaka zachodzi między częstością względną
występowania niepełnych wartości danych AIS a płynnością dostarczania danych z
czujników

nawigacyjnych

(patrz

rysunek 14).

Pozwolił

też

na

zdefiniowanie

dopuszczalnego wieku danych, który jest elementem konfiguracji transpondera AIS
odgrywającym decydującą rolę w tworzeniu niepełnych wartości danych zmiennych.
W toku doświadczenia starano się zapewnić transponderowi AIS zróżnicowane
środowisko danych wejściowych, kontrolując wirtualną prędkość nad dnem, prędkość
zwrotu oraz prędkość przesyłu danych z czujników nawigacyjnych. Jednakże
podstawową

wadą

eksperymentu

była

jego

czasochłonność.

W

ciągu

ponadpiętnastodniowej wirtualnej transoceanicznej żeglugi zdołano przeprowadzić
jedynie 189 serii manewrów, realizując plan badania opisany w podrozdziale 2.3.
Doświadczenie musiało przebiegać w czasie rzeczywistym, ponieważ przyspieszanie
pracy transpondera AIS bez ingerencji w jego oprogramowanie sprzętowe byłoby
niewykonalne. Ponadto nie można było zmieniać dopuszczalnego wieku danych, gdyż
jest on zaprogramowany sprzętowo. Badanie różnych wartości tego parametru
oznaczałoby konieczność zamiany transponderów AIS różnych producentów w trakcie
trwania eksperymentu.
Podejście
Odtworzenie

symulacyjne
pracy

jest

transpondera

pozbawione
AIS

oraz

powyższych
czujników

wad

i

ograniczeń.

nawigacyjnych,

które

dostarczają mu danych, sprowadzało się do sztucznego generowania okresowych
zdarzeń na dwóch pokrywających się osiach czasu. Na osi czasu czujnika
nawigacyjnego odkładano momenty, w których dane z czujnika zostały dostarczone do
transpondera AIS. Natomiast na osi czasu transpondera AIS odkładano momenty, w
których następowało tworzenie zakodowanej depeszy AIS. W zależności od
wzajemnego rozłożenia poszczególnych momentów na osiach czasu mogły wystąpić
przekroczenia dopuszczalnego wieku danych, w przypadku których pozyskano by
niepełne wartości danych AIS.
Na

rysunku 15

przedstawiono

przykład

symulowanej

interakcji

między

transponderem AIS a czujnikiem nawigacyjnym. Transponder AIS ustawiono w trybie
autonomicznej transmisji danych AIS co 10 sekund, natomiast czujnik nawigacyjny
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zaprogramowano na dostarczanie danych co 12 sekund. Dopuszczalny wiek danych
zapisany w konfiguracji transpondera AIS wynosił 7 sekund.
0

10

20

30

40

Transponder
dwd.

dwd.

0

dwd.

12

dwd.

24

T [s]

36

Czujnik
wd.

wd.

wd.

wd.

T [s]

Rysunek 15. Przykład symulowanych osi czasu pracy transpondera AIS i
czujnika nawigacyjnego z zaznaczonymi wiekiem danych (wd.) oraz
dopuszczalnym wiekiem danych (dwd.).

W

powyższym

układzie

transponder

AIS

nadał

w

odstępach

dziesięciosekundowych cztery depesze danych. Łączny czas pracy transpondera
wyniósł 40 sekund. W pierwszych dwóch depeszach transponder musiał zastosować
niepełną wartość parametru z czujnika nawigacyjnego, ponieważ wiek danych czujnika
przekraczał dopuszczalny wiek danych skonfigurowany w transponderze. Pozostałe
dwie depesze nie zawierały niepełnych wartości danych z czujnika, ponieważ wiek
danych był wystarczająco niski. Częstość względna występowania niepełnych danych
AIS wyniosła w powyższym przypadku 0.5.
Sytuacja pokazana na rysunku 15, w której momenty rozpoczęcia pracy
transpondera AIS oraz czujnika nawigacyjnego są sobie równe, może w warunkach
rzeczywistych stanowić rzadkość. Jedną z zalet symulacji jest możliwość dowolnego
przesunięcia operacyjnego punktu startowego na wybranej osi czasu. Na rysunku 16
zamieszczono przykład symulacji, w której odwleczono rozpoczęcie pracy czujnika.
0
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Rysunek 16. Przykład symulowanych osi czasu pracy transpondera AIS oraz
czujnika nawigacyjnego ze startem odwleczonym o dwie sekundy.
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Porównując oba przykłady, można zauważyć, że samo opóźnienie czasowe
uruchomienia czujnika o 2 sekundy sprawiło, że jedynie pierwsza depesza danych AIS
musiała zawierać niepełną wartość parametru z czujnika nawigacyjnego. Pozostałe
trzy miały do dyspozycji na tyle aktualne dane z czujnika, iż nie było potrzeby
stosowania

niepełnych

wartości

parametru.

Częstość

względna

występowania

niepełnych danych AIS wyniosła w tym przypadku 0.25, czyli zmalała dwukrotnie w
odniesieniu do poprzedniego przykładu. Potwierdza to, że uwzględnianie w symulacji
różnych opóźnień czasowych uruchomienia czujnika jest istotne. Podobny efekt można
by też uzyskać w wyniku zmiany dopuszczalnego wieku danych, co jest zabiegiem
stosunkowo łatwym w ramach symulacji.

3.1. Konfiguracja symulacji autonomicznego trybu działania
transpondera AIS
Aby w sposób całościowy symulować osie czasu pracy transpondera AIS w
trybie autonomicznym, zdefiniowano na podstawie zalecenia technicznego [42, s.8]
zbiór wszystkich interwałów transmisji danych AIS wyrażonych w sekundach:
A

(1)

=

{

2,

10
, 6,10,180
3

}

(8)

|A | = 5
(1)

Wzór (8), w odróżnieniu od eksperymentu, uwzględnia dodatkowo tryb pracy
transpondera AIS podczas postoju, gdy depesza AIS w trybie autonomicznym jest
transmitowana raz na trzy minuty.
Zbiór częstości dostarczania danych z czujnika nawigacyjnego do transpondera
AIS określono w hercach (Hz) jako:
B

(1 )

= {20,10,5,2 }∪

1
1≤x ≤200∧x ∈ℕ
x

{|

}

(9)

|B | = 204
(1)

Wybór wartości ujęty wzorem (9) jest bardziej obszerny, niż miało to miejsce w
przypadku eksperymentu. Uwzględnia on poziomy wydajności czujnika nawigacyjnego
od dwudziestu wierszy danych na sekundę aż po jeden wiersz danych na dwieście
sekund, co można traktować jako awarię wymiany danych.
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Zbiór wartości opóźnień czasowych uruchomienia czujnika nawigacyjnego,
wyrażonych w sekundach, w odniesieniu do aktualnego interwału transmisji danych
AIS określono jako:
C

(1)

=

x
0≤x ≤⌊ 10⋅a −1 ⌋ ∧x ∈ℕ 0
10

{ |

}

(10)

|C (1)| = ⌊ 10⋅a −1 ⌋ +1
gdzie:
a

— wybrany element zbioru A(1) .
Wzór (10) dobrano tak, aby opóźnienie czasowe uruchomienia czujnika

nawigacyjnego można było regulować skokowo co 100 milisekund, a jego maksymalna
wartość była dodatnia oraz mniejsza niż aktualny interwał transmisji danych AIS
wybrany ze zbioru A(1) .
Zbiór wartości dopuszczalnego wieku danych, wyrażonych w sekundach,
zapisano jako:
D
= { 1,3,5,10,15,20 }
(1)
|D | = 6
(1)

Wzór (11)

przez

pryzmat

przeprowadzonego

(11)
eksperymentu

oznaczałby

przetestowanie albo sześciu różnych transponderów AIS, albo jednego transpondera,
który umożliwiałby bieżącą korektę dopuszczalnego wieku danych.
Symulator osi czasu został samodzielnie zaprogramowany w języku Python. Kod
źródłowy tego programu zamieszczono w załączniku Nr 4. Generowanie okresowych
zdarzeń, które na osiach czasu wyznaczały momenty dostarczania danych z czujnika
nawigacyjnego oraz momenty kodowania depesz AIS, odbywało się wewnątrz
czteropoziomowej zagnieżdżonej skończonej pętli iteracyjnej, która:
• wartościami elementów zbioru

A(1)

ustawiała aktualny stały interwał

transmisji danych AIS (poziom pierwszy pętli),
• wartościami elementów zbioru B (1) regulowała aktualną częstość dostarczania
danych z czujnika nawigacyjnego do transpondera AIS (poziom drugi pętli),
• wartościami elementów zbioru C (1) dostrajała aktualne opóźnienie czasowe
uruchomienia czujnika nawigacyjnego (poziom trzeci pętli),
• wartościami elementów zbioru D (1) konfigurowała aktualny dopuszczalny
wiek danych (poziom czwarty pętli).

3.2. Konfiguracja symulacji trójtrybu działania transpondera AIS
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W celu przeprowadzenia symulacji pracy transpondera AIS operującego na
przemian we wszystkich trzech trybach działania (patrz s.7) konieczne było
wygenerowanie pojedynczej osi czasu pracy transpondera AIS, na której odłożono
momenty nadania depesz danych zmiennych AIS według mieszanych harmonogramów
transmisji.
Charakterystykę zmienności interwałów transmisji danych AIS ustalono na
podstawie rzeczywistych danych AIS, które otrzymano dzięki uprzejmości WSV. Na
rysunku 17 przedstawiono zmierzone częstości względne występowania interwałów
transmisji danych zmiennych AIS odebranych z konwencyjnych statków morskich,
które w marcu 2016 roku uprawiały żeglugę w strefie niemieckich wód terytorialnych.

Rysunek 17. Częstości względne występowania interwałów transmisji danych zmiennych AIS.

Przyjęto, że maksymalna długość interwału transmisji danych AIS wynosi
180 sekund, aby pominąć statystycznie nieistotne sytuacje, w których dany
transponder na dłużej opuszcza zasięg stacji brzegowych WSV, po czym powraca na
niemieckie wody terytorialne i tym samym sztucznie wydłuża interwał transmisji
danych. Przedział liczb rzeczywistych ( 0 ,180 ] , w którym znajdują się zaobserwowane
interwały transmisji danych zmiennych AIS, poddano dyskretyzacji za pomocą
przedziałowego szeregu rozdzielczego i utworzono przedziały klasyfikacyjne zgodne ze
wzorem:
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ρi ={ x ∈ℝ|(i −1)<x ≤i }
i ∈ℕ∧1≤i ≤180

(12)

gdzie:
i

— wartość dyskretna interwału transmisji danych zmiennych AIS,

ρi

— przedział klasyfikacyjny wartości i interwału.
Po zdefiniowaniu przedziałów klasyfikacyjnych za pomocą wzoru (12) możliwe

było przyporządkowanie danego zakresu wartości interwałów ρi liczbie naturalnej i
odpowiadającej wartości interwału transmisji danych zmiennych AIS zaokrąglonej do
liczby naturalnej. Następnie ustalono częstość względną występowania dyskretnych
wartości interwałów. Wynik tej operacji przedstawiono na rysunku 18.

Rysunek 18. Częstości względne występowania dyskretnych wartości
interwałów transmisji danych zmiennych AIS.

Zbiór wszystkich dyskretnych wartości interwałów transmisji danych zmiennych
AIS określono w sekundach wzorem:
L = { x|1≤x≤180∧x ∈ℕ }
|L| = 180

(13)

Ciąg skończony interwałów transmisji danych zmiennych AIS zdefiniowano za
pomocą wzoru:
100000

q =( l n ) n=1
n ∈ℕ∧l n ∈L

(14)
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gdzie:
— wyraz ciągu interwałów, którego wartość należy do zbioru L .

ln

Ciąg q został wygenerowany losowo za pomocą modułu NumPy-1.15.4 [33],
który

środowisku

języka

Python

dostarcza

między

innymi

bogatą

kolekcję

generatorów liczb losowych. Zastosowano funkcję random.choice, która podczas
losowania z powtórzeniami elementów zbioru L uwzględniała rozkład empiryczny
wartości dyskretnych interwałów zgodnie z częstościami względnymi przedstawionymi
na rysunku 18. Symulowana długość osi czasu pracy transpondera AIS przy stu
tysiącach elementów ciągu q wynosiła w przybliżeniu 12 dni.
Zbiór częstości dostarczania danych z czujnika nawigacyjnego do transpondera
AIS określono w hercach (Hz) identycznie ze wzorem (9):
B
=
(3)
|B | =

B
|B (1)|

(3 )

(1 )

(15)

Zbiór wartości opóźnień czasowych uruchomienia czujnika nawigacyjnego,
wyrażonych w sekundach, w odniesieniu do średniego interwału transmisji danych
AIS określono jako:
C

(3)

=

x
0≤x≤⌊ 10⋅μ −1 ⌋ ∧x ∈ℕ 0
10

{ |

}
(16)

|C (3 )| = ⌊ 10⋅μ −1 ⌋+ 1
100000

μ =

1
⋅∑ l
100000 n=1 n

gdzie:

μ

— średnia długość interwału transmisji danych AIS w ciągu q .
Zbiór wartości dopuszczalnego wieku danych, wyrażonych w sekundach,

zapisano identycznie ze wzorem (11):
D
=
(3)
|D | =
(3)

D
|D (1)|
(1)

(17)

Symulator osi czasu został samodzielnie zaprogramowany w języku Python.
Generowanie okresowych zdarzeń, które na osiach czasu wyznaczały momenty
dostarczania danych z czujnika nawigacyjnego oraz momenty kodowania depesz AIS
zgodnie z ciągiem

q , odbywało się wewnątrz trójpoziomowej zagnieżdżonej

skończonej pętli iteracyjnej, która:
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• wartościami elementów zbioru B (3) regulowała aktualną częstość dostarczania
danych z czujnika nawigacyjnego do transpondera AIS (poziom pierwszy
pętli),
• wartościami elementów zbioru C (3) dostrajała aktualne opóźnienie czasowe
uruchomienia czujnika nawigacyjnego (poziom drugi pętli),
• wartościami elementów zbioru D (3 ) konfigurowała aktualny dopuszczalny
wiek danych (poziom trzeci pętli).

3.3. Wyniki symulacji
Łączny czas symulowanej pracy transpondera AIS w trybie autonomicznym na
pojedynczej osi czasu został ograniczony do jednej doby. Przy najwyższym interwale
transmisji danych, zgodnie ze wzorem (8), transponder mógł zakodować na jednej osi
czasu 480 depesz AIS, a przy najniższym — 43 200 depesz AIS. Podczas trwającej
trzy godziny symulacji w czasie przyspieszonym oprogramowanie wygenerowało
2 465 136 ( |A ×B ×C ×D
(1)

(1)

(1)

| ) równoległych par osi czasu pracy transpondera AIS

(1)

oraz czujnika nawigacyjnego. Całkowity czas trwania symulowanego zjawiska wyniósł
59 163 264 godziny. Na marginesie można nadmienić, że to samo badanie
przeprowadzone w formie eksperymentu na transponderze AIS trwałoby w czasie
rzeczywistym około 6 749 lat. Na rysunku 19 przedstawiono wykres zależności między
częstością względną występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego w
odniesieniu do prędkości przesyłu danych z czujnika dla różnych stałych wartości
dopuszczalnego wieku danych.

Rysunek 19. Częstość względna występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego symulowana w trybie autonomicznym.
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Rysunek 20 ilustruje analogiczną zależność uzyskaną w toku symulacji trójtrybu
działania transpondera AIS.

Rysunek 20. Częstość względna występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego symulowana w trójtrybie.

Rezultaty symulacji widoczne na rysunkach 19 oraz 20 dla dopuszczalnego wieku
danych równego 10 sekund wykazują duże podobieństwo z wynikami eksperymentu
przedstawionymi na rysunku 14. Można zauważyć wpływ, jaki na przebieg zależności
mają różne wartości dopuszczalnego wieku danych. Depesze AIS nie zawierają
żadnych

niepełnych

wartości

parametru

nawigacyjnego,

jeżeli

wiek

danych

dostarczanych z czujnika nawigacyjnego nie przekracza dopuszczalnego wieku danych
zaprogramowanego w symulowanej konfiguracji transpondera.
Należy odnotować, że zmiana dopuszczalnego wieku danych ma radykalny
wpływ na częstość względną występowania niepełnych danych AIS. Przykładowo gdy
czujnik dostarczałby do transpondera AIS jeden wiersz danych na 50 sekund,
transponder z dopuszczalnym wiekiem danych wynoszącym 1 sekundę nadawałby 98%
depesz AIS zawierających niepełne wartości parametru nawigacyjnego, natomiast po
podwyższeniu dopuszczalnego wieku danych do 20 sekund jedynie 60% nadawanych
depesz AIS zawierałoby niepełne wartości parametru. Na podstawie wyników
symulacji można również zauważyć, że interwał transmisji danych AIS nie miał
żadnego wpływu na częstość względną występowania niepełnych wartości danych AIS.
Oznacza to, że zjawisko przebiega identycznie zarówno w przypadku transmisji
radiowych depesz AIS, jak również w ramach przesyłu danych za pośrednictwem
wtyku pilotowego — niezależnie od tego, czy statek jest w drodze, czy na postoju.
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3.4. Dopasowanie funkcji do wyników symulacji
Teoria przybliżania rzeczywistości za pomocą modeli zakłada dobór krzywej
teoretycznej do otrzymanych punktów eksperymentalnych oraz próbuje zmierzyć się z
problemem złożoności funkcji, za każdym razem proponując odnalezienie modelu o
najprostszej postaci [80, s.178].
W przypadku gdy rzeczywista zależność funkcyjna między mierzonymi
bezpośrednio wielkościami nie jest znana, konieczne jest posłużenie się wykresem
zależności (patrz rysunek 19), aby móc postulować zależność funkcyjną, która będzie
najlepszym

możliwym

zapisem

zależności

pomiędzy

częstością

względną

występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego a prędkością przesyłu
danych z czujnika nawigacyjnego do transpondera AIS oraz wartością dopuszczalnego
wieku danych.
Z uwagi na to, że dopuszczalny wiek danych jest elementem permanentnej
konfiguracji transpondera AIS, można tę wielkość traktować jako stałą. Wobec tego
jedyną zmienną niezależną szukanej funkcji jest prędkość przesyłu danych z czujnika
nawigacyjnego. Postulowaną ogólną postać zależności funkcyjnej można zapisać jako:
f ( p)=

0
:
g( p) :

{

0<p ≤w const
0<w const <p

(18)

p ∈ℝ>0 ∧wconst ∈ℝ >0

gdzie:
— odwrotność prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do

p

transpondera AIS,
w const

— dopuszczalny wiek danych,

f ( p)

— funkcja ogólna częstości względnej występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego,
— funkcja częstości względnej występowania niepełnych wartości

g (p )

parametru nawigacyjnego po przekroczeniu dopuszczalnego wieku
danych.
Po przyjęciu ogólnej postaci zależności funkcyjnej stosuje się aproksymację czyli
przybliżenie rzeczywistej zależności — między częstością względną występowania
niepełnych

wartości

parametru

nawigacyjnego

a

zmiennymi

niezależnymi

wpływającymi na tę wielkość — za pomocą funkcji, której ogólną postać przyjęto
zgodnie

ze

wzorem (18).

Taką

postulowaną

zależność

określa

się

mianem
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empirycznej [17, s.67]. Żeby funkcja g ( p ) mogła stanowić dobrą aproksymację relacji
przedstawionych na rysunku 19, musi spełniać następujące warunki:
(19)

lim g( p )=1
p →∞

g ( wconst )=0

(20)

∀ p >w const : ∂ g ( p)>0
∂p

(21)

∀ p >w const : 0<g (p )<1

(22)

Warunek wyrażony wzorem (19) odnosi się do sytuacji, w której dane z czujnika
nawigacyjnego są przesyłane do transpondera AIS tak rzadko, że prawie wszystkie
depesze AIS muszą zawierać niepełną wartość parametru nawigacyjnego. Wymóg
zapisany wzorem (20) gwarantuje, że funkcja

f ( p)

jest ciągła w całej swojej

domenie. Warunek określony wzorem (21) sprawia, że funkcja f ( p) jest niemalejąca
w całej swojej domenie. Wzór (22) wymusza taki przebieg funkcji

f ( p) , aby

asymptota pozioma wynikająca ze wzoru (19) nie była nigdy przecinana, ponieważ
częstość względna nie może być większa od jedności.
Na podstawie informacji zaczerpniętych z publikacji [18] uznano, że jedną z
najmniej skomplikowanych funkcji, która spełnia warunki stawiane funkcji g (p ) , jest
funkcja

homograficzna.

Jest

ona

funkcją

elementarną

stanowiącą

szczególny

przypadek funkcji wymiernej [19, s.62]. Funkcje wymierne z uwagi na swoją prostotę
są powszechnie stosowane do aproksymacji danych empirycznych [32, s.148]. Postać
ogólną funkcji homograficznej określa równanie:

α⋅x + β
γ⋅x + δ
δ
x ∈ℝ∧x ≠− γ ∧α ≠0∧ γ ≠0∧α ∈ℝ∧β ∈ℝ∧ γ ∈ℝ∧δ ∈ℝ
m (x )=

(23)

gdzie:

α ,β , γ , δ

— parametry funkcji homograficznej.

Jej wykresem jest hiperbola równoosiowa, która posiada asymptoty równoległe
do osi układu współrzędnych prostokątnych [18, s.100].
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Aby dopełnić warunku wyrażonego wzorem (19), parametry funkcji m (x )
muszą spełniać równość:
(24)

α=γ

Żeby spełniony był wymóg zapisany wzorem (20) i funkcja m (x ) miała jedno
miejsce zerowe w const , jej parametry muszą odpowiadać równaniu:

β
w const + α =0

(25)

gdzie:
— dopuszczalny wiek danych.

w const

Dla dopełnienia warunku zapisanego wzorem (21) parametry funkcji m (x )
muszą spełniać nierówność:

| αγ βδ |> 0

(26)

Jeśli nierówność zapisana wzorem (26) jest spełniona, funkcja

m (x )

jest

rosnąca w całej swojej dziedzinie [18, s.100]. Ostatecznie w przypadku funkcji
homograficznej warunek określony wzorem (22) jest zawsze spełniony, ponieważ
hiperbola nie przecina swoich asymptot.
W procesie dopasowywania funkcji homograficznej do wyników symulacji
przyjęto dla uproszczenia, że parametry α oraz γ są równe jedności. Funkcję g( p )
w odniesieniu do wzoru (23) oraz powyższych uwarunkowań zdefiniowano jako:
g( p )=

p−w const

p+λ
p ∈ℝ>0 ∧w const ∈ℝ>0 ∧p >w const ∧ λ ∈ℝ∧p≠−λ ∧λ >−w const

(27)

gdzie:
— parametr wpływający na zmienność nachylenia hiperboli.

λ

Aproksymację funkcji przeprowadzono za pomocą modułu SciPy-1.1.0 [78],
który

w

środowisku

języka

Python

jest

popularną

implementacją

metod

numerycznych. Funkcja g (p ) została dopasowana punktowo do wyników symulacji
przedstawionych

na

rysunku 19

osobno

dla

poszczególnych

stałych

wartości

dopuszczalnego wieku danych. Jako błąd oszacowania przyjęto odchylenie wartości
częstości względnej uzyskanej w toku symulacji od wartości częstości względnej
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wyznaczonej przez funkcję g ( p ) dla danej wspólnej wartości p . Dopasowanie
polegało na znalezieniu takiej wartości parametru λ , dla której suma kwadratów
błędów oszacowania była jak najmniejsza. Poszukiwanie wartości, dla której jakieś
wyrażenie przyjmuje wartość najmniejszą, nazywa się minimalizacją, a powyższy
sposób minimalizacji nosi nazwę metody najmniejszych kwadratów [17, s.39]. Metodę
najmniejszych kwadratów uważa się za jeden z najstarszych i jednocześnie najbardziej
popularny

sposób

estymacji. [80, s.178].

Wyniki

dopasowania

zamieszczono w

tabeli 17.
Tabela 17. Parametry dopasowania funkcji częstości względnej występowania
niepełnych wartości parametru nawigacyjnego do wyników symulacji.
Dopuszczalny wiek danych [s]

1 3 5 10 15 20

λ [ns]

42 15 25 21 53 12

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

≈ ( 1−10

−9

)

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wyznaczono między wartościami
częstości względnej występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego
uzyskanych w toku symulacji a odpowiadającymi im wartościami częstości
względnych

wyliczonymi

za

pomocą

dopasowanej

funkcji.

Na

przedstawiono wizualizację korelacji między tymi wielkościami.

Rysunek 21. Korelacja między symulowaną częstością względną
a częstością względną zwracaną przez dopasowaną funkcję.

rysunku 21
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Poszczególne punkty na wykresie, który widnieje na rysunku 21, odpowiadają
różnym wartościom prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do
transpondera AIS. Rozmieszczenie punktów wzdłuż odcinka

{( 0,0 ) + ( x , x )|x ∈[ 0,1] }

świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu postaci analitycznej funkcji do wyników
symulacji i tłumaczy wysoką wartość współczynnika korelacji Pearsona. Na
rysunku 22 przedstawiono wykres krzywych dopasowanych do wyników symulacji dla
poszczególnych stałych dopuszczalnego wieku danych.

Rysunek 22. Dopasowanie funkcji homograficznej do symulowanych częstości względnych
występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego.

Z uwagi na to, że wartości parametru λ , które podano w tabeli 17, pozostawały
w bliskim otoczeniu zera, przyjęto dla uproszczenia, że parametr zmieniający
nachylenie hiperboli jest zerowy. W efekcie uzyskano gotową funkcję częstości
względnej występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego względem
odwrotności prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego:
0
f ( p)= p−w const

{

: 0< p≤w const

: 0<w const < p
p
p ∈ℝ >0∧w const ∈ℝ>0

(28)
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gdzie:
— odwrotność prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do

p

transpondera AIS,
— dopuszczalny wiek danych.

w const

Można zauważyć, że częstość względna występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego zależy wyłącznie od prędkości przesyłu danych z czujnika
nawigacyjnego do transpondera AIS. Dopuszczalny wiek danych pozostaje stałą
będącą elementem konfiguracji transpondera. Interwał transmisji danych AIS, który
zmienia się w zależności od charakterystyki ruchu transpondera AIS (patrz
tabela 14), nie ma żadnego wpływu na częstość względną występowania niepełnych
danych AIS. Oznacza to, że niepełne wartości parametrów nawigacyjnych z równą
intensywnością występują w depeszach AIS nadawanych radiowo, jak i przesyłanych
za pośrednictwem wtyku pilotowego — niezależnie od tego, czy statek jest w drodze,
czy na postoju.
Funkcję zapisaną wzorem (28) można zastosować do swobodnej interpretacji
wyników

zamieszczonych

w

tabeli 6.

Jeśli

przykładowo

częstość

względna

występowania niepełnych wartości prędkości zwrotu na akwenie ograniczonym
wyniosłaby 0.29, to z przekształcenia wzoru (28) wynika, że transponder AIS użyty w
eksperymencie opisanym w rozdziale 2 musiałby otrzymywać dane ze wskaźnika
prędkości zwrotu co 14 sekund, żeby generować 29% depesz AIS zawierających
niepełną wartość prędkości zwrotu. Gdyby w analogicznym przypadku wskaźnik
prędkości zwrotu dostarczał co sekundę dane do tego transpondera AIS, to
dopuszczalny wiek danych zaprogramowany w transponderze musiałby wynosić
710 milisekund, ażeby 29% nadanych depesz AIS zawierało niepełną wartość
prędkości zwrotu.
Należy podkreślić, że powyższy przykład interpretacji zakłada brak czynników
zewnętrznych wpływających na pracę transpondera AIS. Jeśli transponder będzie
pracować w trybie podporządkowanym, będzie musiał reagować na zapytania z
zewnątrz i wysyłać na żądanie depesze AIS. W przypadku braku aktualnych danych z
czujników nawigacyjnych, czyli po przekroczeniu dopuszczalnego wieku danych,
transponder AIS użyje niepełnych wartości parametrów nawigacyjnych. W takich
sytuacjach aktualna częstość względna występowania niepełnych danych AIS może
odbiegać od wartości wyznaczonej analitycznie za pomocą wzoru (28).
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Wpływ na pojawianie się niepełnych danych AIS mogą mieć też usterki w
oprogramowaniu sprzętowym transpondera. Jednakże ich poszukiwanie stanowi
osobną dyscyplinę debugowania, czyli systematycznego redukowania liczby błędów w
oprogramowaniu, która wykracza poza tematykę tej rozprawy.

3.5. Weryfikacja modelu zależności w warunkach rzeczywistych
Model występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego w depeszach
dynamicznych AIS, który sporządzono w podrozdziale 3.4, skonfrontowano z
rzeczywistością za pomocą danych pozyskanych na pokładzie wielozadaniowego statku
do prac podwodnych BALTIC TAUCHER II (IMO 9096387). Jednostka ta brała
udział w eksperymencie — zorganizowanym przez DLR — polegającym na zakłócaniu
i fałszowaniu sygnału GNSS w warunkach morskich [89]. Badanie przeprowadzono w
październiku 2015 roku około 10 Mm na zachód od latarni Dornbusch/Hiddensee.
Kluczowe informacje na temat powyższego statku zamieszczono w załączniku Nr 5.
W trakcie dwudniowego rejsu badawczego gromadzone były nieprzerwanie dane
ze

wszystkich

czujników

nawigacyjnych

dostępnych

na

mostku.

Jedno

z

zastosowanych przyłączy przedstawiono na rysunku 23.
żyrokompas
$HETHS

szyna danych
mostku nawigacyjnego

transponder
AIS

rejestrator
danych

Rysunek 23. Schemat gromadzenia wartości kursu rzeczywistego
przesyłanych z żyrokompasu do transpondera AIS.

Rejestrator

danych

zapisywał

przez

około

40 godzin

wartości

kursu

rzeczywistego bezpośrednio z wyjściowego portu szeregowego żyrokompasu oraz z
punktu styku przed wejściowym portem szeregowym transpondera AIS. Porównując
ze sobą oba strumienie danych, można było określić, jaki odsetek danych z
żyrokompasu docierał do transpondera AIS, oraz ustalić, z jaką częstotliwością
transponder pozyskiwał aktualną wartość kursu rzeczywistego z żyrokompasu.
Analiza rzeczywistych danych AIS z października 2015 roku, które odebrano na
niemieckich wodach terytorialnych przez stacje brzegowe WSV, wykazała, że 8.1%
depesz dynamicznych AIS, które nadał BALTIC TAUCHER II, zawierało niepełną
wartość kursu rzeczywistego. Należy też nadmienić, że statek ten był wyposażony w
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model FA-150 transpondera AIS klasy A, wyprodukowany przez japoński koncern
Furuno Electric.

Dopuszczalny

wiek

danych

ustawiony

w

oprogramowaniu

sprzętowym tego urządzenia wynosi 10 sekund [86].
Można zatem po odpowiednim przekształceniu wzoru (28) obliczyć teoretyczną
długość interwału transmisji danych z żyrokompasu do transpondera AIS:

[ w const

y] =
p

=

[ 10 s 0.081 ]
w const
1−y

(29)

≈10.881 s

gdzie:

w const

— dopuszczalny wiek danych akceptowany przez transponder FA-150,

y

— zaobserwowana częstość względna występowania niepełnych wartości
kursu rzeczywistego nadanych ze statku BALTIC TAUCHER II.
Rejestrator danych podczas rejsu badawczego zgromadził 1 298 203 wiersze

danych THS (patrz tabela 10), które żyrokompas przesłał przez swój wyjściowy port
szeregowy z nominalną częstotliwością 10 Hz, oraz zaledwie 12 527 wierszy danych
THS, które zostały odebrane na wejściowym porcie szeregowym transpondera AIS.
Oznacza to, że 99% danych zawierających wartość kursu rzeczywistego zostało
utraconych na łączach między żyrokompasem a transponderem AIS. Ciekawostką jest
natomiast fakt, że wartości kursu rzeczywistego docierały bez zakłóceń do radaru i
były na jego ekranie aktualizowane płynnie z częstotliwością odpowiadającą
nominalnej konfiguracji wyjściowego portu szeregowego żyrokompasu.
Na rysunku 24 przedstawiono zmierzone częstości względne występowania
interwałów

transmisji

kursu

rzeczywistego

odebranego

z

wyjściowego

szeregowego żyrokompasu.

Rysunek 24. Częstość względna interwałów transmisji danych wyjściowych
z żyrokompasu na statku BALTIC TAUCHER II.

portu
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Można zauważyć, że oprogramowanie żyrokompasu dość ściśle przestrzega
skonfigurowanego interwału podawania wartości kursu rzeczywistego, ponieważ
dominanta interwału pokrywa się ze wspomnianą powyżej nominalną częstotliwością
ustawioną w konfiguracji urządzenia.
Na rysunku 25 przedstawiono zmierzone częstości względne występowania
interwałów odbioru wartości kursu rzeczywistego na wejściowym porcie szeregowym
transpondera AIS.

Rysunek 25. Częstość względna interwałów odbioru wartości kursu rzeczywistego
przez transponder AIS na statku BALTIC TAUCHER II.

Na podstawie analizy zarejestrowanych danych ustalono, że dominanta interwału
jest równa 10.898 sekundy. Oznacza to, że transponder AIS prawie co 11 sekund
otrzymywał aktualny kurs rzeczywisty statku. Odległość między tą wartością a
długością interwału wyznaczoną za pomocą wzoru (29) wynosi jedynie 17 milisekund.
Jest to wielkość stosunkowo mała, więc można wyciągnąć wniosek, że weryfikacja
modelu zależności między częstością względną występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego a odwrotnością prędkości przesyłu danych z czujnika
nawigacyjnego na przykładzie statku BALTIC TAUCHER II zakończyła się wynikiem
pozytywnym. Proponowany model zależności można uznać za nieodbiegający od
rzeczywistego przebiegu zjawiska.

3.6. Metoda określania wieku danych w depeszy AIS
Analityczne wyznaczanie częstości względnej występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego za pomocą wzoru (28) umożliwia również szacowanie
wartości oczekiwanej wieku danych, które są dostarczane z czujnika nawigacyjnego do
transpondera AIS. Celem zaproponowanej metody określania wieku danych jest
ustalenie poziomu aktualności danych AIS. Im wartość wieku danych jest niższa, tym
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bardziej aktualne dane zostają zakodowane w formie depeszy AIS i przekazane
użytkownikom systemu albo drogą radiową, albo za pośrednictwem wtyku pilotowego.
Wartość oczekiwaną wieku danych należy rozpatrywać w dwóch wariantach,
zgodnie z przedziałami wartości zmiennej niezależnej we wzorze (28) oraz przy
założeniu, że urządzenia AIS będą funkcjonować bez innych zakłóceń. Jeśli warunek
0< p≤w const

jest

spełniony,

niepełne

wartości

parametru

nawigacyjnego

nie

występują, ponieważ nie ma fizycznej możliwości, by dopuszczalny wiek danych został
przekroczony. Na rysunku 26 przedstawiono przykład takiej sytuacji.
p

0

w const

zakres wiekowy danych
Wiek [s]

dopuszczalny wiek danych

p
2

Rysunek 26. Zakres wiekowy danych z czujnika nawigacyjnego w
odniesieniu do dopuszczalnego wieku danych przy braku niepełnych wartości danych AIS.

Z uwagi na możliwość odwleczonego startu pracy czujnika nawigacyjnego (patrz
rysunek 16), wiek danych może przyjmować dowolną wartość rzeczywistą z przedziału

[ 0 , p ] i ma rozkład jednostajny. Zgodnie z właściwościami tego rozkładu [11, s.72]
można średni wiek danych zapisać jako:
0+ p p
=
2
2
0< p≤w const ∧p ∈ℝ∧w const ∈ℝ
E 1=

(30)

gdzie:
— odwrotność prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do

p

transpondera AIS,
— dopuszczalny wiek danych.

w const

Jeśli warunek
wartości

parametru

0<w const < p

jest spełniony, zaczynają pojawiać się niepełne

nawigacyjnego,

ponieważ

istnieje

fizyczna

możliwość

przekroczenia dopuszczalnego wieku danych. Na rysunku 27 zobrazowano ten wariant.
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w const

0

p

dopuszczalny wiek danych
Wiek [s]

zakres wiekowy danych

w const

p+w const

2

2

Rysunek 27. Zakres wiekowy danych z czujnika nawigacyjnego w
odniesieniu do dopuszczalnego wieku danych przy obecności niepełnych wartości danych AIS.

Analogicznie do poprzedniego wariantu wiek danych może przyjmować dowolną
wartość rzeczywistą z przedziału [ 0 , p ] i ma rozkład jednostajny. Jeśli wiek danych
będzie w przedziale

[ 0 ,w const ] ,

zupełne wartości parametru nawigacyjnego będą

występowały z częstością względną równą

w const
p

. Jeżeli natomiast wiek danych

znajdzie się w przedziale ( w const , p ] , niepełne wartości parametru nawigacyjnego będą
występowały z częstością względną 1−

w const
p

. Dlatego też do wyznaczenia średniego

wieku danych w tym wariancie należy zastosować wagi będące częstościami
względnymi:
E2=

0+ w const
p−w const p +w const p −w const p
⋅ 1−
+
⋅
=
2
p
2
p
2
0<w const < p∧p ∈ℝ∧w const ∈ℝ

(

)

(31)

gdzie:
— odwrotność prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do

p

transpondera AIS,
— dopuszczalny wiek danych,

w const
w const
p

1−

w const
p

— częstość względna występowania zupełnych wartości danych AIS,
— częstość względna występowania niepełnych wartości danych AIS.

Jako że zachodzi równość E 1 =E 2 , ogólną postać wartości oczekiwanej wieku
danych z czujnika nawigacyjnego można zapisać wzorem:
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p
2
p ∈ℝ>0
E=
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(32)

gdzie:
p

— odwrotność prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do
transpondera AIS.
Należy odnotować, że wartość oczekiwana wieku danych zależy wyłącznie od

prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do transpondera AIS.
Dopuszczalny wiek danych jako element konfiguracji transpondera AIS nie ma na nią
wpływu. Na rysunku 28 przedstawiono zależność między prędkością przesyłu danych
a wartością oczekiwaną wieku danych na podstawie danych z symulacji.

Rysunek 28. Wartość oczekiwana wieku danych względem odwrotności prędkości
przesyłu danych na podstawie wyników symulacji.

Poziom zróżnicowania wartości oczekiwanej wieku danych można również
rozpatrywać w odniesieniu do współczynnika zmienności. Jest on bezwymiarowym
ilorazem odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej [52, s.84]. W związku z
tym, że wiek danych ma rozkład jednostajny, do wyznaczenia współczynnika
zmienności można posłużyć się wyznaczoną wzorem (32) wartością oczekiwaną wieku
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danych oraz podręcznikowym wzorem na odchylenie standardowe wartości cechy o
rozkładzie

jednostajnym [29, s.70].

Współczynnik

zmienności

wieku

danych

zdefiniowano więc jako:

u= σ =
E

√

( p−0 )
12
p
2

2

=

p 2 1
⋅ = ≈0.577
√12 p √3

(33)

gdzie:

σ

— odchylenie standardowe wieku danych o rozkładzie jednostajnym,

E

— wartość oczekiwana wieku danych,

p

— odwrotność prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego do
transpondera AIS.
Na rysunku 29 przedstawiono wykres wartości oczekiwanej wieku danych w

odniesieniu do prędkości przesyłu danych z naniesionymi słupkami odchyleń
standardowych, których długość jest liniowo proporcjonalna do odwrotności prędkości
przesyłu danych.

Rysunek 29. Wartość oczekiwana wieku danych względem odwrotności prędkości
przesyłu danych (×) oraz odchylenia standardowe wieku danych.
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Współczynnik zmienności wieku danych jest stały i niezależny zarówno od
prędkości przesyłu danych z czujnika nawigacyjnego, jak i dopuszczalnego wieku
danych. Na podstawie jego wartości można stwierdzić, że dla danej odwrotności
prędkości przesyłu danych około 57.7% wszystkich możliwych wartości wieku danych
znajduje się w przedziale liczb rzeczywistych

[

p
p p p
.
−
, +
2 √ 12 2 √ 12

]

Wartość oczekiwaną wieku danych można również określić za pomocą analizy
danych AIS transmitowanych przez pojedynczy transponder AIS. Przy założeniu, że
y

jest zaobserwowaną częstością względną występowania niepełnych wartości

parametru nawigacyjnego, można dla transpondera AIS o dopuszczalnym wieku
danych w const wyznaczyć domniemaną odwrotność prędkości przesyłu danych z
czujnika nawigacyjnego do transpondera AIS p

na podstawie przekształconego

wzoru (28) jako:
p=

w const

1−y
y ∈ ( 0, 1 )∧y ∈ℝ∧w const ∈ℝ >0

(34)

Podstawiając tak wyznaczone p do wzoru (32) uzyskano postać:
p 1 w const w const
E= = ⋅
=
2 2 1−y 2−2⋅y
y ∈ ( 0, 1 )∧y ∈ℝ∧w const ∈ℝ >0

(35)

gdzie:
w const

— dopuszczalny wiek danych akceptowany przez badany
transponder AIS,

y

— zaobserwowana częstość względna pojawiania się niepełnych wartości
danych AIS z badanego transpondera.
Wiek danych ma istotne znaczenie dla oficera wachtowego, który na podstawie

danych AIS docierających z otoczenia statku może wspomagać rozpoznanie sytuacji,
oraz dla pilota, który za pomocą przenośnego systemu wspomagania pilotażu
podłączonego do wtyku pilotowego ma wgląd w dane z czujników nawigacyjnych. Im
statek porusza się szybciej w kategoriach prędkości nad dnem lub prędkości zwrotu,
tym ważniejsza staje się aktualność danych, które za pośrednictwem AIS docierają do
obu wspomnianych powyżej użytkowników systemu.
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Biorąc pod uwagę to, że przenośne systemy wspomagania pilotażu są
wyposażone w oprogramowanie, które oprócz nanoszenia na mapę elektroniczną
bieżącej pozycji statku własnego wykreśla też prognozę jego ruchu [15, s.23], można
stwierdzić, że aktualność danych AIS wykorzystywanych przez te systemy nabiera
istotnego znaczenia szczególnie w przypadku jednostek szybkich.
Interesującym przykładem na zilustrowanie tej tezy jest samochodowy statek
pasażerski FRANCISCO (IMO 9610028), który potrafi rozwijać prędkości rzędu 48 w.
i w 2013 roku był uznawany za najszybszą konwencyjną jednostkę pływającą na
świecie [24]. Jeśli średni wiek danych AIS nadawanych przez jego transponder AIS
wynosiłby 10 sekund, a oprogramowanie transpondera nie stosowałoby niepełnych
wartości parametrów zmiennych w depeszach AIS, to statek potrafiłby przebyć w
takim czasie dystans 246 metrów, czyli dwie i pół długości kadłuba, podczas gdy
parametry nawigacyjne raportowane przez AIS pozostawałyby przez 10 sekund bez
zmian. Dla obsady wachty, która jest szkolona na ewentualność awarii urządzeń
elektronicznych, nie stanowi to zagrożenia. Jednakże brak aktualnych danych AIS
mógłby być odczuwalny dla systemów śledzenia ruchu statków obcych, które
wykorzystują fuzję danych radarowych z danymi AIS, ponieważ ich głównym
założeniem jest bliskość położenia echa radarowego statku i jego pozycji raportowanej
przez AIS oraz podobieństwo wektorów ruchu [54, s.440–441].
Podobnie ma się sprawa ze statkami, których dane uzyskano z serwisu AISHub
(patrz s.16). Jednostki pogrupowano według długości całkowitej odczytanej z depeszy
statycznej AIS, a następnie dla każdego przedziału klasyfikacyjnego długości ustalono
wartość średnią maksymalnych prędkości nad dnem osiąganych przez statki zaliczone
do danej klasy długości kadłuba. Wyniki zestawiono w tabeli 18. Uwidaczniają one,
że statki, których nie zalicza się do pojazdów wodnych wysokich prędkości, są w
mniejszym stopniu podatne na przestoje w raportowaniu dynamicznych danych AIS.
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Tabela 18. Droga przebyta przez statek w ciągu 10 sekund wyrażona w długościach kadłuba.
Przedział klasyfikacyjny
długości całkowitej
[m]

Średnia
Droga
Przebyta droga
maksymalnych
Liczba
przebyta
wyrażona w
prędkości
statków w ciągu 10 s
długościach
nad dnem
[m]
kadłuba
[w.]

( 50, 100 ]

16.1

18 851

83.2

( 100, 150 ]
( 150, 200 ]
( 200, 250 ]
( 250, 300 ]
( 300, 350 ]
( 350, 400 ]

18.5

11 680

95.6

18.5

12 025

95.6

18.0

5 573

92.7

19.5

3 794

100.6

19.4

1 615

100.2

19.1

500

98.2

( 0.83, 1.66 ]
( 0.63, 0.95 ]
( 0.47 , 0.63 ]
( 0.37 , 0.46 ]
( 0.33, 0.40 ]
( 0.28, 0.33 ]
( 0.24, 0.28 ]
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WNIOSKI
Głównymi celami rozprawy są: po pierwsze — budowa modelu zależności
pomiędzy

prędkością

przesyłu

danych

z

urządzenia

nawigacyjnego

do

transpondera AIS a częstością względną występowania w depeszy AIS niepełnych
wartości parametru nawigacyjnego z tego urządzenia, a po drugie — określenie
spodziewanego wieku danych zawartych w depeszy AIS na podstawie prędkości
przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS.
Cele te osiągnięto poprzez:
• przeprowadzenie wielodobowego eksperymentu na transponderze AIS klasy A,
który połączono z wirtualnymi czujnikami nawigacyjnymi, i modelowanie na
podstawie zgromadzonych danych AIS ogólnej zależności między częstością
względną występowania niepełnych wartości danych zawartych w depeszach
AIS a prędkością przesyłu danych z wirtualnych czujników nawigacyjnych,
• długoterminową symulację osi czasu współdziałania transpondera AIS z
urządzeniem nawigacyjnym w celu modelowania wieku danych zawartych w
transmitowanych depeszach AIS oraz analizę przypadków pojawienia się
niepełnych wartości parametru nawigacyjnego w depeszy AIS,
• zdefiniowanie modelu w postaci analitycznej funkcji częstości względnej
występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego zawartego w
depeszy AIS względem prędkości przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego
do transpondera AIS,
• wyprowadzenie wzoru średniego wieku danych zawartych w depeszy AIS na
podstawie prędkości przesyłu danych z urządzenia nawigacyjnego.
W toku powyższych działań stwierdzono:
• prawidłowość hipotezy głoszącej, że prędkość przesyłu danych z urządzenia
nawigacyjnego do transpondera AIS ma bezpośredni wpływ na częstość
względną

występowania

niepełnych

wartości

parametru

nawigacyjnego

zawartego w depeszy AIS,
• prawidłowość hipotezy głoszącej, że zależność między częstością względną
występowania niepełnych wartości parametru nawigacyjnego zawartego w
depeszy AIS a prędkością dostarczania danych do transpondera AIS da się
zapisać analitycznie za pomocą funkcji,
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• prawidłowość hipotezy głoszącej, że wartość oczekiwaną wieku danych
zawartych w depeszy AIS można określić na podstawie prędkości przesyłu
danych z urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS.
Rozpatrując powyższe hipotezy, ustalono następujące odpowiedzi na postawiony
w formie pytań problem badawczy:
• Częstość

względna

występowania

niepełnych

wartości

parametru

nawigacyjnego przekazywanego przez transponder AIS drogą radiową oraz za
pośrednictwem wtyku pilotowego zależy w głównej mierze od prędkości
przesyłu danych między urządzeniem nawigacyjnym a transponderem AIS.
Oprogramowanie sprzętowe transpondera oblicza wiek danych, czyli, innymi
słowy, aktualność danych, które docierają do niego przewodowo z urządzenia
nawigacyjnego. Następnie ocenia ono, czy został przekroczony dopuszczalny
wiek danych, i adekwatnie do sytuacji stosuje wartości niepełne w
depeszach AIS.
• Zależność pomiędzy częstością względną występowania niepełnych wartości
parametru nawigacyjnego przekazywanego przez transponder AIS drogą
radiową oraz za pośrednictwem wtyku pilotowego a prędkością przesyłu
danych z urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS da się przedstawić
w sposób analityczny. Relację tę zapisano wzorem (28), za pomocą którego
można stwierdzić, że nasilenie występowania niepełnych wartości danych AIS
jest odwrotnie proporcjonalne do prędkości dostarczania do transpondera AIS
danych z urządzenia nawigacyjnego. Dane uzyskane w toku eksperymentu i
symulacji pomogły wykazać, że powyższa zależność ma przebieg zmiennością
przypominający funkcję homograficzną. Ponadto określono istotny wpływ
dopuszczalnego wieku danych, którego wartość stanowi element sprzętowej
konfiguracji

każdego

transpondera

AIS,

na

występowanie

niepełnych

danych AIS.
• Wiek danych dostarczanych z urządzenia nawigacyjnego do użytkowników
systemu AIS otrzymujących dane drogą radiową bądź za pośrednictwem
wtyku pilotowego stanowi połowę odwrotności prędkości przesyłu danych z
urządzenia nawigacyjnego do transpondera AIS, co zostało analitycznie
zapisane wzorem (32). Tym samym wykazano, że wiek danych dostarczanych
z urządzenia nawigacyjnego nie zależy od wartości dopuszczalnego wieku
danych skonfigurowanej indywidualnie w każdym transponderze AIS.
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W toku analizy przeprowadzonej w ramach niniejszej rozprawy uzyskano wyniki,
na podstawie których można sformułować następujące konkluzje ogólne dotyczące
zaprezentowanego badania:
• Występowanie niepełnych wartości parametru nawigacyjnego przekazywanego
przez transponder AIS drogą radiową oraz za pośrednictwem wtyku
pilotowego jest powszechnie występującym zjawiskiem.
• W literaturze naukowej temat niepełnych wartości danych AIS jest poruszany
sporadycznie. Należy jednak podkreślić, że wnioski płynące z niezależnie od
siebie prowadzonych badań nad zjawiskiem występowania niepełnych danych
AIS są zbliżone.
• Obecność niepełnych wartości danych AIS nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa nawigacji, ponieważ obsada wachty może wykonywać swoje
obowiązki także przy braku dostępu do AIS, więc jakość działania systemu
jest pod tym względem bez większego znaczenia.
• Sytuacja, w której obsada wachty wie na podstawie niepełnych wartości
danych AIS, że pewne parametry nawigacyjne dotyczące obcych statków są
nieznane, jest lepsza niż trwanie w niewiedzy o tym, że parametry te
zawierają przekłamania lub są niekompletne i nie oddają dostatecznie dobrze
wektorów stanu obcych statków.
• Obsługa strumieni danych z urządzeń nawigacyjnych o przepustowości
dwudziestu wierszy na sekundę nie wykracza poza granicę możliwości
technicznych oprogramowania sprzętowego transpondera AIS.
• Genezą niepełnych wartości danych AIS są w pierwszej kolejności zakłócenia
przewodowego

przesyłu

transpondera AIS.
oprogramowania

Na

danych

drugim

sprzętowego

z

miejscu

czujnika
można

transpondera,

nawigacyjnego
by

uplasować

jednak

ich

do

usterki

wpływ

na

powstawanie niepełnych wartości parametrów nawigacyjnych jest trudny do
oszacowania i wykracza poza tematykę tej rozprawy.
Mając na uwadze postępujące rozwój i popularyzację systemu automatycznej
identyfikacji, można sformułować następujące zalecenia, uwzględnienie których może
ograniczyć zjawisko występowania niepełnych wartości danych AIS:
• Przy projektowaniu zintegrowanego mostku nawigacyjnego (ang. integrated
bridge system — IBS) należy tak rozplanować wymianę danych między
urządzeniami

nawigacyjnymi,

aby

istniało

bezpośrednie

łącze

między

żyrokompasem a transponderem AIS oraz osobno między wskaźnikiem
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prędkości zwrotu a transponderem AIS. Taki zabieg zapewni swobodny
przesył danych. Pojawienie się niepełnych wartości danych AIS z tychże
urządzeń będzie oznaczało w pierwszej kolejności awarię żyrokompasu lub
wskaźnika prędkości zwrotu, a w drugiej kolejności zerwanie łącza. Obie
usterki będą szybkie do zdiagnozowania i usunięcia.
• W przypadku stosowania układów aktywnych, takich jak rozdzielacze,
sumatory lub konwertery, które zapewniają współdzielenie danych między
różnymi urządzeniami nawigacyjnymi na mostku, należy upewnić się, że dane
z żyrokompasu oraz dane ze wskaźnika prędkości zwrotu docierają do
transpondera AIS bez przestojów nawet przy maksymalnym obciążeniu
aktywnych elementów wymiany danych.
• Na etapie konstruowania żyrokompasu lub wskaźnika prędkości zwrotu należy
rozpatrzyć

możliwość

zintegrowania

tych

urządzeń

nawigacyjnych

z

transponderem AIS, aby w odniesieniu do oprogramowania sprzętowego
transpondera zyskały one status czujników wewnętrznych na równi z
odbiornikiem GNSS. Taki zabieg techniczny pozwala ograniczyć możliwość
zerwania łącza między urządzeniem nawigacyjnym a transponderem AIS i
jednocześnie wprowadza redundancję pokładowych

elementów systemu

automatycznej identyfikacji na wypadek awarii jednego z nich.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1.
Załącznik do podrozdziału 1.2 zawiera wykaz statków o najwyższej liczbie
nadanych depesz dynamicznych AIS, które uzyskano za pośrednictwem serwisu
AISHub, w poszczególnych kategoriach niepełności danych. Poniższe tabele zawierają
dane dla konkretnych parametrów nawigacyjnych, niepełność których brano pod
uwagę.
Tabela 19. Występowanie niepełnych wartości danych prędkości zwrotu i kursu rzeczywistego
w depeszach dynamicznych AIS pozyskanych z serwisu AISHub.
Kategoria
Czołowy Liczba odebranych
niepełności
MMSI
depesz AIS
danych

Czołowy statek
RT AMBITION

0

256947000

116 616

SVITZER KENT
1

235113125

111 548

SVITZER SHOTLEY
2

235037917

110 020

HEL 150
3

261003910

100 683

AHTO29
4

276797000

107 949
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Kategoria
Czołowy Liczba odebranych
niepełności
MMSI
depesz AIS
danych

Czołowy statek
POSIDON HELLAS

5

237008100

100 338

RH
6

245842000

106 481

TIL ABICHT
7

211760010

104 074

MARIANNE BRAT
8

265695210

95 362

HMS ORION
9

265000000

121 291

Źródła zdjęć: MarineTraffic, Wikipedia
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Tabela 20. Występowanie niepełnych wartości danych prędkości nad dnem,
szerokości geograficznej oraz długości geograficznej
w depeszach dynamicznych AIS pozyskanych z serwisu AISHub.
Kategoria
Czołowy Liczba odebranych
niepełności
MMSI
depesz AIS
danych

Czołowy statek
HMS ORION

0

265000000

121 291

SNOEK
1

244750987

105 993

DE HOOP
2

244170652

99 201

PHOENIX
3

244050974

92 886

FREYR
4

244010183

104 737

BERGHEM 1
5

244630184

99 580

WINDCAT 14
6

235070403

100 829
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Kategoria
Czołowy Liczba odebranych
niepełności
MMSI
depesz AIS
danych

Czołowy statek
MARIANNE BRAT

7

265695210

95 362

CHRISTINA ONASSIS
8

577107000

98 909

FREEDOM
9

205000090

115 874

Źródła zdjęć: MarineTraffic, VesselFinder

Tabela 21. Występowanie niepełnych wartości danych kąta drogi nad dnem
w depeszach dynamicznych AIS pozyskanych z serwisu AISHub.
Kategoria
Czołowy Liczba odebranych
niepełności
MMSI
depesz AIS
danych

Czołowy statek
HMS ORION

0

265000000

121 291

JOHANNES DALMANN
1

211701890

108 443

BERGEN KREDS
2

259473000

97 256
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Kategoria
Czołowy Liczba odebranych
niepełności
MMSI
depesz AIS
danych

Czołowy statek
STL H14

3

563034130

94 924

FREYR
4

244010183

104 737

AQUA SHUTTLE
5

244660747

110 193

KEHRWIEDER
6

211806900

109 004

ELBE 1
7

211072478

106 725

HUGO LENTZ
8

211701880

108 989

FREEDOM
9

205000090

115 874

Źródło zdjęć: MarineTraffic
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Załącznik Nr 2.
Załącznik do podrozdziału 2.1 zawiera kod źródłowy programu, który służy do
pobierania danych AIS ze wtyku pilotowego transpondera AIS i ich zapis do plików.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*import socket,json,time,sys
s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
try:
s.connect(('10.1.1.3',5555))
except:
print('no access to pilot plug')
sys.exit(1)
logfile=None
try:
serial_data=b''
while True:
T=time.time()
new_time_ref=time.gmtime(T).tm_hour
if not logfile:
logfile=open('ais_%d.txt' % T,'w',buffering=1)
time_ref=new_time_ref
else:
if time_ref!=new_time_ref:
logfile.close()
logfile=open('ais_%d.txt' % T,'w',buffering=1)
time_ref=new_time_ref
serial_data+=s.recv(1024)
df=serial_data.split(b'\r\n')
if len(df)>1:
for line in df[:-1]:
print(line)
logfile.write('%.9f\t%s\n' % (T,line.decode('ascii')))
serial_data=df[-1]
except KeyboardInterrupt:
s.close()
logfile.close()

Załącznik Nr 3.
Załącznik do podrozdziału 2.2 zawiera kod źródłowy programu, który definiuje
klasę służącą do obliczania pozycji i wektora ruchu symulowanej jednostki, a także
dowodzenia wykonywaniem przez nią manewrów.
class vessel:
def range360(V,x):
while x<0: x+=360
while x>=360: x-=360
return x
def __init__(V,lat,lon,sog,thd,maneuver):
V.epoch_time=V.gnss_fix_time=time.time()
V.T=0
V.lat=lat # deg
V.lon=lon # deg
V.sog=sog # kn
V.cog=V.true_heading=thd # deg
V.initial_heading=math.radians(thd)
V.rot=0 # rad/sec
t=0
V.steps=[]
for i in range(len(maneuver)):
if maneuver[i][0]=='steady':

Załącznik Nr 3.
t+=maneuver[i][1]
if maneuver[i][0] in ('2s','2p'):
V.steps.append((maneuver[i][1]*((maneuver[i][0]=='2s')*1+(maneuver[i]
[0]=='2p')*-1),'A',t,t+maneuver[i][2]))
t+=maneuver[i][2]
V.steps.append((maneuver[i][1]*((maneuver[i][0]=='2s')*1+(maneuver[i]
[0]=='2p')*-1),'T',t,t+maneuver[i][3]))
t+=maneuver[i][3]
V.steps.append((maneuver[i][1]*((maneuver[i][0]=='2s')*1+(maneuver[i]
[0]=='2p')*-1),'D',t,t+maneuver[i][4]))
t+=maneuver[i][4]
V.maneuver_duration=t
def A_integral(V,T1,t,T2,rate_of_turn):
a=math.pi/(2*(T2-T1))
b=(-math.pi*T1)/(2*(T2-T1))
i=(a*t+b-math.sin(a*t+b)*math.cos(a*t+b))/(2*a)
i-=(a*T1+b-math.sin(a*T1+b)*math.cos(a*T1+b))/(2*a)
i*=rate_of_turn
V.rot=rate_of_turn*math.sin(a*t+b)**2
return I
def T_integral(V,T1,t,rate_of_turn):
i=(t-T1)*rate_of_turn
V.rot=rate_of_turn
return I
def D_integral(V,T1,t,T2,rate_of_turn):
a=math.pi/(2*(T2-T1))
b=(-math.pi*T1)/(2*(T2-T1))
i=(a*t+b+math.sin(a*t+b)*math.cos(a*t+b))/(2*a)
i-=(a*T1+b+math.sin(a*T1+b)*math.cos(a*T1+b))/(2*a)
i*=rate_of_turn
V.rot=rate_of_turn*math.cos(a*t+b)**2
return I
def update_position(V):
from pyproj import Geod
wgs84=Geod(ellps='WGS84')
dt=time.time()-V.gnss_fix_time
V.gnss_fix_time+=dt
distance_made_good=V.sog*1852*dt/3600
V.lon,V.lat,az=wgs84.fwd(V.lon,V.lat,V.cog,distance_made_good)
V.T=V.gnss_fix_time-V.epoch_time
def update_true_heading(V):
dt=time.time()-V.epoch_time
V.true_heading=V.initial_heading
for s in V.steps:
if s[2]<dt:
lower_bound=s[2]
upper_bound=dt*(dt<=s[3])+s[3]*(s[3]<dt)
if s[1]=='A':
V.true_heading+=V.A_integral(lower_bound,upper_bound,s[3],s[0])
if s[1]=='T':
V.true_heading+=V.T_integral(lower_bound,upper_bound,s[0])
if s[1]=='D':
V.true_heading+=V.D_integral(lower_bound,upper_bound,s[3],s[0])
V.cog=V.true_heading=V.range360(math.degrees(V.true_heading))
V.rot=math.degrees(V.rot)*60
V.T=dt
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Załącznik Nr 4.
Załącznik do podrozdziału 3.1 zawiera kod źródłowy programu, który generuje
okresowe zdarzenia na dwóch osiach czasu. Na osi czasu czujnika nawigacyjnego
odkładane są momenty, w których dane z czujnika zostały dostarczone do
transpondera AIS. Natomiast na osi czasu transpondera AIS odkładane są momenty,
w których następowało tworzenie zakodowanej depeszy AIS.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*import numpy,json,sys
measure_time_only=False
duration=3600*24
def sensor_tx(period,duration,phase,sensor):
n=T=0
tx=[]
while T<=duration:
tx.append((T,sensor))
n+=1
T=n*period+phase
return tx
command_line_option=int(sys.argv[-1])
total_time=0
total_timelines=0
for period_a in (2,3+1/3,6,10,180)[command_line_option:command_line_option+1]:
if not measure_time_only:
filename='ais_sensor_timelines__%.1f__.json' % period_a
f=open(filename,'w',buffering=1)
ais_tx=sensor_tx(period_a,duration,0,'A')
for period_g in list(numpy.linspace(1/20,1,num=4,endpoint=False))
+list(numpy.geomspace(1,200,num=200,endpoint=True)):
hdg_stat={}
for phase in numpy.arange(0,period_a,0.1):
total_time+=duration
total_timelines+=1
if measure_time_only: continue
T={}
gyro_tx=sensor_tx(period_g,duration,phase,'G')
for t,sensor in sorted(ais_tx+gyro_tx):
T.update({sensor:t})
if sensor=='A' and 'G' in T:
time_delta=numpy.around(T['A']-T['G'],decimals=3)
if time_delta>0:
time_delta=str(time_delta)
if time_delta in hdg_stat:
hdg_stat[time_delta]+=1
else:
hdg_stat[time_delta]=1
print('period_a %.8f' % period_a,'period_g %.16f' % period_g,'current phase %.16f'
% phase,'total phase %.8f' % period_a)
if not measure_time_only:
print('stat',len(hdg_stat))
default_data={'period_a':period_a,'period_g':period_g,'stat':hdg_stat}
f.write('%s\n' % json.dumps(default_data))
if not measure_time_only:
f.close()
print('total non-virtual time',total_time,'s')
print('total timelines',total_timelines)
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Załącznik Nr 5.
Załącznik do podrozdziału 3.5 zawiera informacje o statku, na pokładzie którego
zgromadzono dane użyte do weryfikacji modelu w warunkach rzeczywistych.

Rysunek 30. Wielozadaniowy statek BALTIC TAUCHER II

Dane statku zamieszczono w tabeli 22.
Tabela 22. Podstawowe dane statku BALTIC TAUCHER II
Parametr

Wartość

Pojemność brutto

146

Rok budowy

1978

Numer IMO

9096387

Numer MMSI

211436320

Sygnał wywoławczy

DECT2

Długość całkowita

29.04 m

Szerokość całkowita

6.70 m

Moc silnika

390 kW

Port macierzysty Rostock (DERSK)
Źródło: [50]

