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Реферат

      Обсяг роботи складає 116 сторінок, 45 рисунків, 10 таблиць, 13
використаних джерел, 1 додаток.
     Метою роботи є підвищення ефективності пошуку найкоротшого
шляху на основі методу навігації у динамічному 2D просторі.
      Було виконано аналіз існуючих методів і засобів навігації та алгоритмів
пошуку найкоротшого шляху. На основі проведеного аналізу було визначено
наявність практичної проблеми, а саме низька ефективність алгоритмів
пошуку найкоротшого шляху в складних або нетривіальних ситуаціях для 2D
простору, що динамічно змінюється.
     Визначивши функціональні вимоги до методу навігації у динамічному
2D просторі на основі удосконаленого хвильового алгоритму пошуку
найкоротшого шляху була розроблена математична модель процесу навігації
на основі найкоротшого шляху. Було виконано удосконалення хвильового
алгоритму для задачі навігації у динамічному 2D просторі. Грунтуючись на
цьому був розроблений метод навігації у динамічному 2D просторі на основі
пошуку найкоротшого шляху.
     Було розроблено моделі функцій і модулів програмного забезпечення
методу навігації на основі пошуку найкоротшого шляху, побудовано
UseCases діаграми використання программного застосунку. Прикладна
програма для методу навігації на основі найкоротшого шляху реалізована в
Embarcadero® RAD Studio XE8 Version 22.
     Після проведення експериментальних досліджень, було проаналізовано
отримані результати і виконано оцінку розробленого методу навігації на
основі пошуку найкоротшого шляху за різними параметрами.
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Abstract
The work contains 116 pages of main text, 45 figures, 10 tables, 13
references and 1 appendixes.
The purpose of this work is to increase the efficiency of finding the shortest
path based on the method of navigation in dynamic 2D space.
An analysis of existing navigation methods and algorithms and the shortest
path finding algorithms were performed. Based on the analysis, a practical problem
was identified: the low efficiency of algorithms for finding the shortest path in
complex or non-trivial situations for a dynamically changing 2D space.
Having defined the functional requirements for the method of navigation in a
dynamic 2D space based on the modified wave algorithm for finding the shortest
path, a mathematical model of the process of navigation based on the shortest path
was developed. The wave algorithm was improved to navigate in the dynamic 2D



space. Based on this, a method of navigation in dynamic 2D space was developed
based on the shortest path search.
Model of software functions and modules has been developed based on the
shortest path finding method, and UseCases diagrams have been developed for
using the software application. An application for the shortest-path navigation
method is implemented in Embarcadero® RAD Studio XE8 Version 22.
After experimental studies, results were analyzed and the developed
navigation method was evaluated on the basis of finding the shortest path in
different parameters.
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