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Solusi Formal untuk Routing Problem pada Cuaca Perkapalan 

Dengan Menggunakan prinsip maksimum Pontryagin   

  

Paper yang ditulis oleh Abramowski pada tahun 2006 ini, menampilkan 

sebuah formulasi masalah kontrol optimum untuk menemukan (turunan) yang 

merupakan solusi optimalnya. Secara umum, formulasi dari permasalahan ini 

digunakan bentuk yang tidak standar dari kondisi transversalitas langsung. 

 

Secara garis besar elemen-elemen pengoktimuman utama yang digunakan 

antara lain: 

 

yang mana x dan u ∈ R 

dan fungsi yang akan dioptimumkan berbentuk baku seperti 

 

Target setnya: 

 

Dimana adalah fungsi skalar kelas  

Durasi dari proses tersebut adalah 

 

Peubah Konstraitnya: 

 

 

 Penyederhanaan dari Routing Problem dilakukan dengan mengasumsikan 

field data sebenarnya diketahui, salah satunya didefinisikan sebagai berikut. 

Sebuah kapal yang bergerak dideskripsikan sebagaimana persamaan dibawah, dan 

harus menelusuri kawasan berarus kuat, kekuatan dan arah arus diformulasikan 

sebagai fungsi , untuk  adalah koordinat 

kotak, dan  adalah komponen kecepatandari arus pada arah x1 dan x2 

secara respektif. 

 Besarnya kecepatan kapal yang relatif terhadap air dinyatakan dengan V, 

yang merupakan sebuah bilangan konstan. Model kinematik dari perpindahan 

kapal yang diadopsi disini ternyata cukup memuaskan ketika untuk suatu jarak 

yang  jauh diasumsikan. Vektor status di plotkan dalam koordinat  

representatif dengan posisi dari kapal mengingat lintasan kapal sebagai ( yang 

didenotasikan pada peper ini sebagai u) diinterpretasikan sebagai sebuah peubah 

kontrol:  

 



Kapal mulai bergerak dari titik  dalam waktu yang minimum, 

yang mengimplikasikan fungsi dibawah ini. 

 

Solusi yang efektif dari permasalahan ini pada waktu yang nyata merupakan tugas 

vital bagi perencanaan navigator, dan optimisme bahwa rute yang sedang dilayari 

memeng rute yang biasa dilayari setiap hari. 

 

Solusi Permasalahan 

  

Hamiltonial dari permasalahan ini adalah  

 

Persamaan Co-state: 

 

 

 

Set Target: 

  

 

Kondisi transversalitas 

 

Atau: 

 

Pengoptimuman H pada waktu  kita dapat memperoleh nilai  sebagai nilai 

 

 

Karena itu: 

 

 

Nilai koordinat  adalah: 

 

 

Sekarang, dimulai dari kondisi akhir dan titik target  , kita dapat secara simultan 

melakukan stepwise intergrate ( berbalikan arah dengan waktu) persamaan state 

dan Co-state, memaksimalkan setiap langkah hamiltonian:  



 

Basis kondisi co-linearity: 

 

Sehingga didapat kontrol optimum: 

 

Dan 

 

Dengan interfal waktu [0, ] 

Jadi, kita dapat menentukan parameter-parameter lainnya yang berkaitan dengan 

kontrol optimum yang di implikasikan pada koresponding pergerakan secara 

optimal dari kapal yang berupa trajectories. Dengan pengetahuan akan waktu 

awal dari proses, parameter  dapat ditemukan dengan prosedur numerik untuk 

menentukan persamaan aljabar dari variabel yang tunggal (contohnya the method 

of chords). Dan sebagai catatan, pendeskripsian metode merupakan suatu 

keefektifan,tidak hanya beberapa field arus, tetapi ketika dalam pengerjaan 

persamaan Co-state yang dikembangkan dari nilai u. 
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