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Abstract: The paper presents research related to optimal allocation of response 

vessels. Research belong to the logistical problem, location-allocation type (LA). 

Research is focused on vessels belongs to polish Search and Rescue. For the 

optimal allocation of resources used two-stages method wherein the first stage, 

using genetic optimization methods and  consist in such allocation of response 

vessels to minimize costs of the spill at sea. In the second stage uses an accurate 

simulation model of oil spill combat action to verify the solutions obtained by 

genetic algorithm method. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono badania związane z optymalną 

alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one 

do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA). W badaniach 

skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby 

odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej 

alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy 

stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na 

takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty 

dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model 

symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji 

rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego. 
 

Słowa kluczowe: rozlewy olejowe, optymalizacja, alokacja. 
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GENETIC ALGORITHM METHOD FOR SOLVING  

THE  OPTIMAL ALLOCATION OF RESPONSE 

RESOURCES PROBLEM ON THE EXAMPLE  

OF POLISH ZONE OF THE BALTIC SEA 

 

 

1. Introduction 

Increasing deposit extraction and oil transport, is followed by the risk of oil spill 

probability increase, especially on routes used by ships transporting the oil and by-

products. This is why the affair of proper reaction on ships collisions on the Baltic 

Sea is priority for all countries on the Baltic coast. Distinctive hydro-graphic and 

physical conditions cause the Baltic being particularly sensitive to pollution 

reservoir. Numerous shallows, sandbars and narrow straits, which in winter time 

are covered with the ice and impede navigation, what increase the risk of  

accidents.  

2. The genesis of the problem  

Both in shipping and in every other shipping industry, accidents appear. Collisions 

on the sea, often become catastrophe; also because of the pollution size, especially, 

when in the event participate tankers. Though, big oil spills, being the result of 

accidents (Prestige, Baltic Carrier etc), happen relatively rarely, instead medium 

and smaller ones happen more often. Those are oil spills caused by ships collision, 

pipelines break, or reloading on the tankers. Large part of actions related to oil spill 

fighting off belongs to responding category. Response on spill concerns rescue 

action, which has to be taken on to have a control over the sea and coast line 

pollution, when such spill takes place. Part of this action connects directly with 

determining and providing proper rescue equipment on the place of oil spill. This 

equipment is a combination of ships, barriers, skimmers, and tanks for transport of 

collected oil. In situation of the spill, ruling body has a very complicated decision 

to make – needs to select proper equipment according to the spill size, substance 

kind, hydro-meteorological conditions to account for slick movement trajectory.  

Rescue teams in Poland do not possess any system that would enable simulation of 

the fight against oil or chemical spill, and would allow in optimal and at the most 

effective way to counteract its negative effect on natural environment. Software 

used by maritime authorities, let only to point out the track as the slick relocates, 

but do not allow to check the effectiveness of exploitation of the force and the 

means in fight against the spill. Do not exists also premade procedures with defined 

type of spill and it is hard to state, if the location of rescue stations is optimal and if 

the equipment of those stations is proper.  
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3. Literature review 

There do not exist studies, which would claim if the applied state, and forces and 

means schedule, in sufficient way secures particular preventive areas and eco-

systems along the line of the polish coast against environment pollution effect by 

petroleum products. Similar lack of reflections on this topic appears among other 

countries on the Baltic coast.  

In the past were undertaken already trials to formulate mathematical solutions for 

problems concerning strategic and tactical planning of rescue actions, in case of oil 

spill. One of trials of solving the problem of optimal response resources 

distribution  was taken by H. Psaraftis and B. Ziogas in 1985 (Psaraftis and Ziogas, 

1985). They evolved procedures of optimization to assist the process of making 

decisions by the land station. The aim function was described as minimization of 

endured costs sum and value of damaged arisen because of oil spill. Initial data for 

the model are information about type of spill, availability and productivity of 

owned equipment, as also costs of transport and work of devices on the spill site. 

Algorithm is based upon linear programming, however it gives only rough 

calculation.  Algorithm authors divide the process of making decisions according to 

hierarchic structure for business systems analysis into three levels: strategic, tactic 

and operational:  

 Strategic level, on which defined is the number, type and location of device 

used for oil spills fighting off, which are security in case of potential, future oil 

spills, 

 Tactic level, on which defined is totality of actions, which should be taken as an 

answer for ensuing spill, which means selection of appropriate equipment, 

defining the time which it should be on the place of rescue action, etc.,  

 operational level, on which in detail analyzed is the quantity and the number of 

essential tasks to perform on the place, actions like geometric distribution of 

barrages, skimmers, dispersants use, or distribution of means in such way to 

secure sensitive areas.  

Ziogas and Psaraftis algorithm concerns tactic level of reaction and assumes that 

strategic planning of action was finished. Of course, decisions made on the level of 

tactic planning are restricted with problems defined on lower level. Algorithm 

authors emphasize that the model can be used for simulations and educational 

aims. 

Church and  ReVelle (1974) proposed solution of the problem with rescue team 

station distribution, which is greedy strategy using linear programming. It depends 

on partial covering the area with next stations, and every is limited by its operation 

reach. This solution was proposed for distribution stations like fire department etc. 

Whereas, Iakovou E. and  others (Iakovou et al., 1996) present model concerning 

strategic level of response based upon linear programming. This model decides 

about optimum number of stations, which should be built, and the number and type 

of equipment in those stations.  
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Aim function consists of permanent costs connected with station constructing, 

costs of the equipment holding on, and costs of transport of this equipment from 

the station to the action place.  

4. Model of optimal allocation 

In the case of an oil spill it is necessary to take immediate action using appropriate 

resources. The action should be taken as soon as possible in order to protect the 

marine environment and to minimize the cost of oil combat operations and costs 

resulting from the contamination of the coast. 

Model optimal allocation refers to the strategic level of response and is designed to 

fit such a deployment of rescue vessels in rescue bases, in which the time of arrival 

of ships at the spill site, the cost of shares and the environmental burden as a result 

of a failed rescue operation will be as small as possible. 

Problem of optimal allocation of response resources 

This issue is a question of optimization, operations research, mathematical 
programming and logistics. To solve a specific problem of allocation of response 
resources the methods of linear programming, transportation problems and issues 
the Location-Allocation (LA) can be used. Such a task decision belongs to NP-hard 

problems and to solve it was decided to use methods based on evolutionary 
programming. To create a model of optimal deployment of resources to combat oil 
spills is necessary to connect solutions to all these issues in one algorithm. Further 
advantages include a model of behavior of the oil slick on the surface in different 
conditions of hydro. Below is an analysis of the various optimization problems. 
The issue of location-allocation (LA) is a strategic problem in the decision-making 

process for selecting the best arrangement of production centers and call their 
transport network with customers. The objective of the problem is the choice of the 
optimal subset of arrangements with the set of all possible combinations in order to 
meet the demand nodes (Rabbani and Yousefnejad, 2013).. Sometimes the problem 
is extended to the formulation of CAL (Capacited AL) and it is AL problem with 
constraints such as a precise budget, which amounts to placing production facilities 

in existing locations and / or the creation of new locations where production 
centers can be placed (Rabbani and Yousefnejad, 2013). 
The issue of transport is very well-known logistic problem involving the 
deployment of forces and means in which the cost of maintenance and transport of 
these measures to the place of action (eg. spill) is the smallest (Kosakowska and 
Malicki, 2009). 

Knapsack problem is another issue optimization, which took its name from the 
practical situation of packing a backpack. The task is packing up valuable set of 
objects not exceeding the capacity (deadweight) of luggage. In the case of this 
research problem should be so arranged rescue vessels and related equipment to 
combat oil pollution, not to exceed the permissible capacity of rescue bases. 
Knapsack problem optimal solution can be found eg. using the method of dynamic 

programming (Kosakowska and Malicki, 2009).  
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Genetic algorithm (or its variant evolutionary algorithm) is a type of algorithm 

which searching space for alternative solutions to the problem in order to find the 

best solutions due to the criterion (time, cost, profit). Genetic algorithms are 

typically used to solve complex optimization problems. The use of genetic 

algorithm will accelerate the search for the best solution to the problem deployment 

of the forces and resources (Arabas, 2001; Michalewicz, 1996). 

The assumptions defining the problem 

There we have I ship Si to be deploy in J ports Pj geographical coordinates (xpj, ypj). 

One ship can be assigned to only one port, one port can accommodate more than 

one ship, and the limit of its capacity is determined by the capacity of the port pj. 

Ships are designed to combat K spills Rk located at positions (xrk, yrk) along the 

shipping routes between points of shipping lanes Tl.  

It is so deploy ships to minimize the sum of the following costs:  

 total cost of reaching the spill site, 

 the total cost of collecting the spillage by involved vessels,  

 cost of contamination on the environment as a result of a failed action,  

 the cost of establishing a new port (if needed),  

 the cost of buying new ships and their equipment (if none of the proposed 

arrangements vessels does not provide complete removal of the spill),  

 cost of maintaining the ships in the harbor,  

 maximize profits from the use of ships for other purposes such as tugs (multi-

criteria optimization).  

Other assumptions and limiting model:  

 does not create a new port (location),  

 it is assumed that all ships come together to spill site - the next step 

development of the model to the spill should be sent to the number of vessels, 

which has the ability to remove the filling of established supply such as 50%,  

 each vessel must be assigned to the one port,  

 spills do not move and do not take into account the dispersion of oil.  

The number of possible arrangements I ships in J ports is: 

any vessel can be assigned to only one port so is J opportunities for I ships, which 

gives N=J
I
 potential allocations of ships. 

Input data and aim function 

Input data were divided into three groups: Ships, Ports, Spills. 
 

Ports (P) 

It is J (j=1..J)  ports identified as P1...PJ and only in them can be stationed ships. 

Each port has the following characteristics: 

 (xp1, yp1) .. (xpj, ypj) - port position; 

 p1 .. pJ  - port capacity [ships], 

 cp1 .. cpJ  - the cost of staging one ship per day [PLN / day]. 
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Ships (S) 
There is I (i=1..I) ships identified as S1...SI. they have the following characteristics: 
 v1 .. vI - average speed of vessels [m/s], 
 r1 .. rI - recovery rate [kg/h], 
 cs1 .. csI - cost per working hour [PLN/h]. 
 

Spills (R) 
There is K (k=1..K) spills identified as R1...RK. Spills are arranged separate Poisson 
model of random routes for ships. They come with a stochastic model of assessing 
the safety of navigation on open water (Przywarty, 2012). They are characterized 
by: 
 (xr1, yr1) .. (xrk, yrK) -spill position, 
 sr1 .. srK -spill size [kg], 
 rr1 .. rrK -oil type.  
 

The number of possible arrangements I vessels in the J ports is: any vessel can be 
assigned to only one port so is J opportunities for I ships, which gives N = J

I
 the 

possibility of deploying ships.  
It was therefore the following objective function:  
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jkd   – distance between port and spill site [Mm], 

ijjkijk vdt /  – time to reach the spill site [h],  
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5. Spills modelling 

PISCES II is a simulator from Transas (Transas, 2008a, 2008b) designed to prepare 

and rescue operations in case of an oil spill. The program is based on mathematical 

modeling of the oil spill and its interaction with the geographical constraints, the 

phenomena of the environment and the fight spilled. The simulator enables you to: 

 action planning, decision making, control the overall situation, 

 graphic imaging deployment of forces and means to combat spills, 

 three-dimensional visualization of the stains of oil and its behavior, 

 calculation of costs on the basis of individual costs of operating the equipment 

and the time of its use, 

 possibility of building a database of equipment necessary to combat the spill 

including cars, airplanes, boats, ships, etc. gatherers. 
 

 

Fig 1. Main window of Pisces II simulator. 
 

6. Evolutionary algorithm 

Evolutionary algorithm is the approximate stochastic algorithm that uses 

mechanisms inspired by biological evolution process, such as selection, 

reproduction and mutation. The relevant population of individuals working 

pressure of natural selection forced and controlled environment with  

a predetermined objective function. Only the fittest individuals have the 

opportunity to launch a new, usually improved population. In an evolutionary 

algorithm, a problem to be solved is an environment in which "lives" a population 

of individuals.  

Each subject may be a potential solution to the problem. Evolutionary algorithm 

usually tends to gradually create more and better solutions, it is often used to solve 

optimization problems, because the optimization process involves searching the 

space of potential solutions to the problem in order to find the best solution.  
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Key terms used in both natural and simulated evolution are: 

 Individual - the basic unit subject to evolution, arriving in a certain environment, 

which should be more or less adapted (sample solution to the problem, which is one 

possible configuration of the deployment of ships in ports); 

 Population - a group of individuals living in a common environment and competing 

for its resources (the set of possible configurations of the deployment of ships in 

ports); 

 Phenotype - external characteristics of the individual. The evolutionary algorithms are 

the parameters of the solutions to be assessed (cost of combating pollution for the 

allocation of vessels); 

 Genotype - a clear description of the individual contained in the genes (assigning 

ships to specific ports). 

 Chromosome - storage location genotype individual. 

 Coding solutions - a way to save any acceptable solution to the problem as the 

genotype of the individual. Any solution must be able to save in the form of genotype. 
 

The author’s model of optimal allocation of resources using the following 

algorithm based on a simple evolutionary algorithm in the form of:  
 

0 Start  

1 Random initialization first: Population1  

2 Rate: Population1  

3 Until GenerationNumbers <= MaxGenerationNumbers follow:  

3.1. Copy Population1 to TemporaryPopulation  

3.2. Crossing individuals TemporaryPopulation 

3.3.Mutation individuals TemporaryPopulation 

3.4. Copy: TemporaryPopulation to ChildPopulation_i  

3.5. Rate: ChildPopulation_i  

3.6. Save and draw data from Generation_i  

3.7. GenerationNumbers = GenerationNumber+1  

4 End  
 

To ensure the efficient and rapid search for the best possible allocation of vessels to 

combat oil pollution created an application based on an evolutionary algorithm. 

There is ability to change parameters such as:  

 the number and location of ports,  

 number of vessels,  

 the number and location of possible spills.  

The application is composed of three windows presenting the results of the 

simulation (fig. 2). The first window (1) presents a graph of the cost of the rescue 

operation for the following variants of the deployment of ships in ports. The next 

window (2) shows the location of ports and spills. The last window (3) is  

a summary of the simulation results in text form.  
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1
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3
 

Fig. 2 Interface of application 
 

In carrying out the simulation included the following: 

 Number of ports: 5, 

 number of vessels: 9, 

 number of possible spills: 4, 

 size of population: 20, 

 number of generations: 400 

 Pcrossing: 0.45 

 Pmutation: 0.02. 
 

 

Fig. 3 Optimal allocation of response vessels 

The simulation shows two of the many possible variants of deployment of rescue 

vessels along the coast. In the case of the first simulations were available five ports 

and nine ships that had to deploy so in ports, to the time they reach the possible 

places spill was the smallest.  

In this case, the lowest cost associated with deployment of the following vessels: 

 Port No. 1– 1 ship 

 Port No. 2 – 4 ships 

 Port No. 3 – 1 ship 

 Port No. 4 – 2 ships 

 Port No. 5 – 1 ship. 
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6. Summary 

The article presents a method for optimal allocation of response resources to 
combat oil spills. Possible space spills was estimated using studies on the risk of oil 
spills in the Baltic Sea. Based on the expected places spills and evolutionary 
algorithm determined the optimal placement of ships for combating spills in order 
to minimize costs to the spillage. The algorithm optimizes the deployment of any 
number of vessels for any number of ports and projected spill. Evolutionary 
algorithm showed convergence and obtain the solution with the lowest cost to 
reach the spill. Based on its results, the next step, the best systems deployment 
vessel will be examined exact simulation program action to combat oil spills. 
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METODA ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OPTYMALNEJ ALOKACJI 

ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW OLEJOWYCH NA 

PRZYKŁADZIE POLSKIEJ STREFY MORZA BAŁTYCKIEGO 
 

 

1. Wstęp  

Rosnące wydobycie złóż oraz transport ropy naftowej niesie ze sobą ryzyko 

zwiększenia się prawdopodobieństwa wystąpienia rozlewu olejowego, szczególnie 

na trasach uczęszczanych przez statki transportujące ropę naftową i jej produkty. 

Dlatego kwestia właściwej reakcji na wypadki statków na morzu Bałtyckim jest 

priorytetem dla wszystkich nadbałtyckich krajów. Specyficzne hydrograficzne  

i fizyczne warunki powodują, że Bałtyk jest szczególnie wrażliwym na 

zanieczyszczenia akwenem. Liczne spłycenia, mielizny i wąskie cieśniny, które  

w okresie zimowym pokryte są lodem utrudniają nawigację, co zwiększa ryzyko 

wypadków morskich.  

2. Geneza problemu  

Zarówno w transporcie morskim jak i każdej innej jego gałęzi mamy do czynienia 

z wypadkami. Wypadki na morzu często przeradzają się w katastrofy, także ze 

względu na skalę zanieczyszczeń, zwłaszcza gdy w zdarzeniu uczestniczą 

zbiornikowce. Jednak duże wycieki ropy naftowej w wyniku wypadków (Prestige, 

Baltic Carrier itp.) zdarzają się stosunkowo rzadko, natomiast do tych średnich  

i mniejszych dochodzi znacznie częściej. Są to rozlewy powstałe na skutek kolizji 

statków, pęknięć rurociągów czy operacji przeładunkowych na zbiornikowcach. 

Znaczna część działań związanych ze zwalczaniem rozlewu olejowego należy do 

kategorii reagowania. Reakcja na rozlew dotyczy akcji ratunkowej, która musi być 

podjętą aby zanieczyszczenie morza i linii brzegowej były utrzymywane pod 

kontrolą, gdy taki wyciek nastąpi. Część tej akcji łączy się bezpośrednio  

z wyznaczeniem i dostarczeniem odpowiedniego sprzętu ratowniczego w miejsce 

rozlewu olejowego. Sprzęt ten jest kombinacją statków, zapór, zbieraczy  

i zbiorników do transportu zebranego oleju. W sytuacji wystąpienia rozlewu 

olejowego decydent staje przed niezwykle złożonym problemem doboru 

odpowiedniego sprzętu do rozmiaru rozlewu, rodzaju rozlanej substancji, 

warunków hydrometeorologicznych z uwzględnieniem trajektorii ruchu plamy.  

Służby ratownicze w Polsce nie są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające 

symulację walki z rozlewem olejowym lub chemicznym oraz pozwalające  

w optymalny i maksymalnie skuteczny sposób zneutralizować ich negatywny wpływ na 

środowisko naturalne.  
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Oprogramowanie używane w Polsce przez Urzędy Morskie umożliwia jedynie 

wskazanie trasy przemieszczania się plamy rozlewu, lecz nie pozwala ono na 

sprawdzenie skuteczności wykorzystania sił i środków do walki z rozlewem.  

Nie istnieją również gotowe procedury do walki z określonym rodzajem rozlewu 

olejowego oraz trudno stwierdzić czy lokalizacja stacji ratowniczych w Polsce jest 

optymalna oraz czy wyposażenie tych stacji jest odpowiednie.  

3. Przegląd literatury 

Nie istnieją opracowania stwierdzające czy zastosowany stan i rozkład sił  

i środków w wystarczający sposób zabezpiecza poszczególne strefy ochronne oraz 

ekosystemy wzdłuż linii brzegowej polskiego wybrzeża przed skutkami 

zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi. Podobny brak 

rozważań na ten temat występuje w innych krajach nadbałtyckich. 

W przeszłości podejmowano już próby formułowania matematycznych rozwiązań 

dla problemów dotyczących strategicznego i taktycznego planowania akcji 

ratowniczych w przypadku wystąpienia rozlewu olejowego. Jedną z prób 

rozwiązania problemu optymalnego rozmieszczenia środków ratowniczych podjęli 

H. Psaraftis oraz B. Ziogas w 1985 roku (Psaraftis and Ziogas, 1985). Opracowali 

oni procedury optymalizacji w celu wspierania procesu podejmowania decyzji 

przez ośrodek lądowy. Funkcja celu została opisana jako minimalizacja sumy 

poniesionych kosztów i wartości szkód powstałych w wyniku wycieku ropy 

naftowej. Danymi wejściowymi do modelu są informacje na temat rodzaju 

wycieku, dostępności i wydajności dostępnego sprzętu, a także koszty transportu  

i pracy urządzeń na miejscu zdarzenia. Algorytm opiera się o programowanie 

liniowe, jednakże podaje jedynie przybliżone wyniki. Twórcy algorytmu dzielą 

proces podejmowania decyzji wg hierarchicznej struktury do analizy systemów 

biznesowych na trzy poziomy: strategiczny, taktyczny i operacyjny: 

 poziom strategiczny, w którym określa się liczbę, rodzaj i lokalizację urządzeń 

do zwalczania rozlewów olejowych, będących zabezpieczeniem na wypadek 

przyszłych potencjalnych wycieków ropy, 

 poziom taktyczny, w którym określa się całokształt działań, które powinny być 

podjęte w odpowiedzi na zaistniały wyciek, czyli dobór odpowiedniego sprzętu, 

określenie czasu jaki ten sprzęt powinien pozostać w miejscu akcji ratowniczej itp., 

 poziom operacyjny, w którym szczegółowo analizuje się ilość i rodzaj zadań 

koniecznych do przeprowadzenia na miejscu akcji, takich jak geometryczne 

rozmieszczenie zapór, zbieraczy, użycia dyspergentów, lub rozmieszczenie 

zasobów w taki sposób, aby zabezpieczyć obszary wrażliwe. 

Algorytm Ziogasa i Psaraftisa odnosi się do taktycznego poziomu reagowania 

i zakłada, że strategiczne planowanie akcji zostało zakończone. Oczywiście 

decyzje podejmowane na poziomie planowania taktycznego ograniczone są 

problemami określonymi na niższym poziomie. Twórcy algorytmu podkreślają, że 

model ten może być używany do symulacji i celów edukacyjnych. 
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Church i ReVelle (Church and ReVelle, 1974) proponują rozwiązanie problemu 

rozmieszczania baz ratownictwa za pomocą strategii zachłannej wykorzystując 

programowanie liniowe. Polega ona na częściowym pokrywaniu obszarów 

kolejnymi bazami, z których każda ograniczona jest swoim zasięgiem działania. 

Rozwiązanie to zostało zaproponowane do rozmieszczania posterunków straży 

pożarnej itp. Iakovou E. i inni (Iakovou et al., 1996) prezentują natomiast model 

dotyczący strategicznego poziomu reagowania oparty o programowanie liniowe. 

Model ten decyduje o optymalnej liczbie baz ratownictwa, które powinny być 

zbudowane oraz liczbie i rodzaju wyposażenia tych baz. Funkcja celu składa się ze 

stałych kosztów związanych z budową bazy ratownictwa, kosztów 

przechowywania sprzętu oraz kosztów transportu tego sprzętu z bazy na miejsce 

akcji. 

4. Model optymalnej alokacji 

W przypadku zaistnienia rozlewu olejowego niezbędne jest podjęcie 

natychmiastowej akcji ratowniczej z użyciem odpowiednich sił i środków. Akcja 

ratownicza powinna być podjęta w jak najkrótszym czasie, w celu ochrony 

środowiska morskiego oraz minimalizacji kosztów akcji ratowniczej oraz kosztów 

wynikających z zanieczyszczenia wybrzeża.  

Model optymalnej alokacji odnosi się do strategicznego poziomu reagowania i ma 

służyć takiemu dopasowaniu rozmieszczenia statków ratowniczych w bazach 

ratownictwa morskiego, w którym czas dotarcia statków na miejsce rozlewu, koszt 

akcji oraz obciążenie środowiska w wyniku nieudanej akcji ratowniczej będą 

możliwie najmniejsze. 

Problem optymalnego rozmieszczenia statków 

Problem dotyczący poruszanego tematu należy do zagadnień optymalizacyjnych, 

badań operacyjnych, programowania matematycznego i logistyki. Do rozwiązania 

szczegółowego problemu alokacji sił i środków możemy stosować metody 

programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz zagadnienia Lokacji-

Alokacji (LA). Takie zadanie decyzyjne należy do zagadnień NP-trudnych i do jego 

rozwiązania zdecydowano się użyć metod opartych o programowanie ewolucyjne. Aby 

stworzyć model optymalnego rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów 

olejowych konieczne jest połączenie rozwiązań wszystkich wymienionych zagadnień 

w jednym algorytmie. Dodatkowo należy uwzględnić model zachowania się plamy 

olejowej na powierzchni wody w różnych warunkach hydrometeorologicznych. 

Poniżej przedstawiona jest analiza poszczególnych problemów optymalizacyjnych. 

Zagadnienie Lokalizacja-Alokacja (LA z ang. Location Allocation) jest strategicznym 

problemem w procesie podejmowania decyzji o wyborze najlepszego rozmieszczenia 

ośrodków produkcyjnych i połączenia ich siecią transportową z odbiorcami. Generalnie 

celem problemu LA jest wybór optymalnego podzbioru rozmieszczeń ze zbioru 

wszystkich możliwych kombinacji w celu zaspokojenia zapotrzebowania węzłów 
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(Rabbani and Yousefnejad, 2013). Czasem problem LA rozszerzony jest do 

sformułowania CAL (ang.Capacited AL) czyli problem AL z ograniczeniami takimi jak 

ściśle określony budżet, co sprowadza się do umieszczania ośrodków produkcyjnych  

w istniejących lokalizacjach i/lub tworzenia nowych lokalizacji, w których mogą być 

umieszczane ośrodki produkcyjne (Rabbani and Yousefnejad, 2013). 

Zagadnienie transportowe to bardzo dobrze znany problem logistyczny polegający 

na takim rozmieszczeniu sił i środków, w którym koszt utrzymania i transportu 

tych środków do miejsca akcji (np. rozlewu) będzie najmniejszy (Kosakowska and 

Malicki, 2009). 

Problem plecakowy jest kolejnym zagadnieniem optymalizacyjnym, które swoją 

nazwę wzięło od praktycznej sytuacji pakowania plecaka. Zadanie polega na 

zapakowaniu maksymalnie cennego zbioru przedmiotów nie przekraczając pojemności 

(nośności) bagażu. W przypadku niniejszego problemu badawczego należy tak 

rozmieścić statki ratownicze i towarzyszący im sprzęt do zwalczania zanieczyszczeń 

olejowych, aby nie przekroczyć dopuszczalnych pojemności baz ratownictwa. 

Optymalne rozwiązanie problemu plecakowego można znaleźć m. in. przy pomocy 

metody programowania dynamicznego (Kosakowska and Malicki, 2009).  

Algorytm genetyczny (lub jego odmiana algorytm ewolucyjny to rodzaj algorytmu 

przeszukującego przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania 

rozwiązań najlepszych ze względu na przyjęte kryterium (czas, koszt, zysk). 

Algorytmy genetyczne służą zazwyczaj do rozwiązywania skomplikowanych 

problemów optymalizacyjnych. Zastosowanie algorytmu genetycznego pozwoli 

przyspieszyć proces wyszukiwania najlepszego rozwiązania problemu rozmieszczenia 

sił i środków (Jarosław Arabas, 2001; Michalewicz, 1996). 

Założenia – zdefiniowanie problemu 

Do dyspozycji mamy I statków Si, które należy rozlokować w J portach Pj 

o współrzędnych (xj, yj). Jeden statek może być przyporządkowany tylko do 

jednego portu, jeden port może pomieścić więcej niż jeden statek, a granica jego 

pojemności określana jest przez pojemność portu pj. Statki mają za zadanie 

zwalczyć K rozlewów Rk położonych na pozycjach (xrk, yrk) wzdłuż tras 

żeglugowych pomiędzy punktami tras żeglugowych Tl.  

Należy tak rozlokować statki żeby zminimalizować sumę następujących kosztów: 

 całkowity (sumaryczny) koszt dotarcia do rozlewu z miejsca postoju statków, 

 całkowity koszt usuwania rozlewu przez zaangażowane statki, 

 koszt obciążania środowiska w wyniku nieudanej akcji, 

 koszt ustanowienia nowego portu (jeżeli zaistnieje taka konieczność), 

 koszt zakupu nowych statków i ich wyposażenia (jeśli żadne z proponowanych 

rozmieszczeń statków nie zapewni całkowitego usunięcia rozlewu), 
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 koszt utrzymania statków w porcie, 

 maksymalizacja zysków z wykorzystania statków do innych celów np. jako 

holowniki (optymalizacja wielokryterialna). 
 

Inne założenia i ograniczania modelu: 

 nie tworzy się nowych portów (lokalizacji), 

 zakłada się że wszystkie statki wychodzą razem do rozlewu – w dalszym kroku 

rozwoju modelu do danego rozlewu powinna być wysłana liczba statków, która 

ma zdolność usunięcia rozlewu z założonym zapasem np. 50%, 

 każdy statek musi być przyporządkowany do jednego portu, 

 rozlewy się nie poruszają i nie uwzględnia się dyspersji oleju. 

Liczba możliwych rozmieszczeń I statków w J portach wynosi: każdy statek może 

być przyporządkowany tylko do jednego portu więc jest J możliwości dla I 

statków, co daje N=J
I 
możliwości rozmieszczenia statków.  

Dane wejściowe, funkcja celu  

Dane wejściowe podzielono na trzy grupy: Statki, Porty, Rozlewy. 
 

Porty (P) 

Jest J (j=1..J) portów oznaczonych jako P1...PJ i tylko w nich mogą stacjonować 

statki. Każdy z portów ma następujące właściwości:  

 (xp1, yp1) .. (xpj, ypj) - położenie portu we współrzędnych kartezjańskich, 

 p1 .. pJ  - pojemność portu [statki], 

 cp1 .. cpJ  - koszt postoju jednego statku na dobę [PLN/doba]. 
 

Statki (S) 

Jest I (i=1..I) statków oznaczonych jako S1...SI. Maja one następujące właściwości: 

 v1 .. vI  - średnie prędkości statków [w], 

 r1 .. rI  - możliwości usuwania rozlewu przez statek [kg/h], 

 cs1 .. csI  - koszt godzinowy operacji statku [PLN/h]. 
 

Rozlewy (R) 

Jest K (k=1..K) rozlewów oznaczonych jako R1...RK. Rozlewy są rozmieszczone 

osobnym poissonowskim modelem losowo na trasach statków. Pochodzą one ze 

stochastycznego modelu oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach 

otwartych (Przywarty, 2012). Charakteryzuje je: 

 (xr1, yr1) .. (xrK, yrK) - położenie rozlewu, 

 sr1 .. srK  - wielkość rozlewu [kg], 

 rr1 .. rrK  - rodzaj rozlanego paliwa.  
 

 

Sformułowano zatem następującą funkcję celu: 
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– sumaryczny koszt dotarcia statku i udziału w akcji 

zwalczania zanieczyszczenia [PLN]. 
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jeżeli i-ty statek został przyporządkowany do j-tego portu 

w przeciwnym przypadku 
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jeżeli i-ty statek został przyporządkowany do k-tego rozlewu 

w przeciwnym przypadku 

 

5. Modelowanie symulacyjne rozlewów 

PISCES II jest symulatorem firmy Transas (Transas, 2008a, 2008b) 

przeznaczonym do przygotowania i prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku 

wystąpienia rozlewu olejowego. Program oparty jest na matematycznym 

modelowaniu rozlewu olejowego i jego interakcji z geograficznymi 

ograniczeniami, zjawiskami środowiska naturalnego oraz zwalczaniem rozlewu. 

Symulator umożliwia: 

 planowanie akcji, podejmowanie decyzji, ogólną kontrolę sytuacji, 

 graficzne obrazowanie rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów, 

 trójwymiarową wizualizację plamy olejowej i jej zachowania, 
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 obliczanie kosztów na podstawie indywidualnych kosztów eksploatacji sprzętu  

i czasu jego użytkowania, 

 planowanie bazy sprzętu niezbędnego do zwalczania rozlewu w tym 

samochody, samoloty, łodzie, statki, zbieracze itp. 

 

 

Rys. 1. Strona gówna interfejsu symulatora Pisces II. 

 

6. Programowanie ewolucyjne – model optymalnej alokacji statków 

Algorytm ewolucyjny to przybliżony algorytm stochastyczny, który wykorzystuje 

mechanizmy wzorowane na biologicznym procesie ewolucji tj. selekcję, 

reprodukcję oraz mutację. Na daną populację osobników działa selekcja naturalna 

wymuszona presją środowiska i sterowana za pomocą z góry określonej funkcji 

celu. Tylko najlepiej przystosowane osobniki mają szansę na zapoczątkowanie 

nowej, zwykle ulepszonej populacji. W algorytmie ewolucyjnym problem, który 

należy rozwiązać jest środowiskiem, w którym „żyje” populacja osobników. Każdy 

osobnik może stanowić potencjalnie rozwiązanie problemu. Algorytm ewolucyjny 

zwykle dąży do stopniowego tworzenia coraz to lepszych rozwiązań, dlatego 

często służy do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, gdyż proces 

optymalizacji polega na przeszukiwaniu przestrzeni potencjalnych rozwiązań 

danego problemu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. 
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Podstawowe pojęcia występujące zarówno w naturalnej jak i symulowanej 

ewolucji to: 
 Osobnik - podstawowa jednostka podlegająca ewolucji, przybywająca  

w pewnym środowisku, do którego powinna być mniej lub bardziej 
przystosowana (przykładowe rozwiązanie zadania, czyli jedna z możliwych 
konfiguracji rozmieszczenia statków w portach); 

 Populacja - zespół osobników zamieszkujących wspólne środowisko  
i konkurujących o jego zasoby (zbiór możliwych konfiguracji rozmieszczenia 
statków w portach); 

 Fenotyp - cechy zewnętrzne danego osobnika. W algorytmach ewolucyjnych są 
to parametry rozwiązania, które podlegają ocenie (koszt zwalczania 
zanieczyszczenia dla danej alokacji statków); 

 Genotyp - jednoznaczny opis osobnika zawarty w jego genach (przypisanie 
statków do konkretnych portów);  

 Chromosom - miejsce przechowywania genotypu osobnika; 
 Kodowanie rozwiązań - sposób zapisania dowolnego dopuszczalnego 

rozwiązania problemu w postaci genotypu osobnika. Każde rozwiązanie musi 
dać się zapisać w postaci genotypu. 

 

W autorskim modelu optymalnej alokacji środków zastosowano następujący 

algorytm oparty na prostym algorytmie ewolucyjnym w postaci: 
0. Start 
1. Inicjalizacja losowa pierwszej populacji: Populacja1 
2. Oceń: Populacja1 
3. Dopóki LiczbaGeneracji<= MaksymalnaLiczbaGeneracji wykonuj: 
 3.1.  Skopiuj Populacja1 do PopulacjaTymczasowa 
 3.2. Krzyżowanie osobników PopulacjaTymczasowa 
 3.3.Mutacja osobników PopulacjaTymczasowa 
 3.4. Skopiuj: PopulacjaTymczasowa do PopulacjaPotomna_i 
 3.5. Oceń: PopulacjaPotomna_i 
 3.6. Zapisz i rysuj dane z Generacja_i 
 3.7. LiczbaGeneracji=LiczbaGeneracji +1 
4. Koniec 

W celu sprawnego i szybkiego wyszukiwania możliwie najlepszych alokacji 

statków do zwalczania zanieczyszczeń olejowych autorzy opracowania stworzyli 

aplikację opartą o algorytm ewolucyjny. Użytkownik ma możliwość zmiany takich 

parametrów jak: 

 liczba i lokalizacja portów, 

 liczba statków, 

 liczba i lokalizacja możliwych rozlewów. 

Aplikacja składa się z trzech okien prezentujących wyniki symulacji. Pierwsze 

okno (1) prezentuje wykres kosztów akcji ratowniczej dla kolejnych wariantów 

rozmieszczenia statków w portach. Kolejne okno (2) przedstawia rozmieszczenie 

portów i miejsc rozlewów. Ostatnie okno (3) to zestawienie wyników symulacji  

w formie tekstowej. 
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Rys. 2. Interfejs aplikacji 
Przy prowadzeniu poniższej symulacji uwzględniono: 
 Liczba portów: 5  
 Liczba statków: 9 
 Liczba miejsc możliwych rozlewów: 4 
 Liczebność populacji: 20 
 Liczba generacji: 400 
 PKrzyżowania: 0,45 
 PMutacji: 0,02 
 

 

Rys. 3. Optymalizacja alokacji statków 

Przeprowadzona symulacja przedstawia dwa z wielu możliwych wariantów 
rozmieszczania statków ratowniczych wzdłuż wybrzeża. W przypadku pierwszej 
symulacji dysponowano pięcioma portami i dziewięcioma statkami, które należało 
tak rozlokować w portach, by czas ich dotarcia do możliwych miejsc rozlewu był 
najmniejszy.  
W tym przypadku najmniejszy koszt wiąże się z następującym rozmieszczeniem 
statków: 
 Port nr 1- 1 statek, 
 Port nr 2- 4 statki, 
 Port nr 3- 1 statek, 
 Port nr 4- 2 statki, 
 Port nr 5- 1 statek. 



Genetic algorithm method for solving the  optimal allocation of response resources... 

Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej... 

 

 
310 

6. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono metodę optymalnej alokacji sił i środków do zwalczania 
rozlewów olejowych. Możliwe miejsca rozlewów oszacowano za pomocą opracowań 
dotyczących ryzyka rozlewów olejowych na Morzu Bałtyckim. Na podstawie 
przewidywanych miejsc rozlewów oraz algorytmu ewolucyjnego określono optymalne 
rozmieszczenie statków do zwalczania rozlewów tak, aby zminimalizować koszty 
dotarcia do rozlewu. Algorytm optymalizuje rozlokowanie dowolnej liczby jednostek 
pływających dla dowolnej liczby portów i miejsc przewidywanych rozlewów. 
Algorytm ewolucyjny wykazał zbieżność i uzyskiwał rozwiązanie o najmniejszym 
koszcie dotarcia do rozlewu. Na podstawie jego wyników, w dalszym kroku, najlepsze 
układy rozlokowania statków będą przebadane dokładnym programem symulacyjnym 
akcji zwalczania rozlewów olejowych.  
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