
 

Technologie Autonomicznych  

Jednostek Pływających (TAJP)  
zagrożenia i możliwości 

1 2018-10-18 2018_10_18_Marine_Industry_Forum 

Katowice  

12 X 2018 

Henryk Lasota 

Politechnika Gdańska 



2018-10-18 2018_10_18_Marine_Industry_Forum 2 

Jednostki bezzałogowe? 

• Technologie autonomicznych jednostek pływających - 
zagrożenia i możliwości  
– Henryk Lasota – Politechnika Gdańska,  

 Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, 
Katedra Systemów Elektroniki Morskiej (KSEM) 

• Komponenty i budowa małych jednostek 
bezzałogowych (mUSV)  
– Piotr Cywiński – Navinord, absolwent KSEM 

• Systemy kontroli i zdalnego sterowania jednostek 
bezzałogowych,  
– Nenad Banjanin – Al Marakeb 

• Czy polski przemysł jachtowy może produkować 
jednostki bezzałogowe (USV)?  
– dyskusja panelowa (NB, PC, HL) 
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Spis treści 

1. O co chodzi (i o co nie chodzi) z tą „autonomią” 

2. Poziomy i stopnie autonomiczności (Human Interaction with 
Automation, towarzystwa klasyfikacyjne, IMO MSC)  

3. Prace legislacyjne – „wstępne” lecz bardzo intensywne i 
głębokie 

4. Inicjatywy rozpoznawcze (MUNIN, AAWA), projekty 
wdrożeniowe (Kongsberg YARA), akweny testowe (or most 
advanced) autonomous initiatives (AAWA, MUNIN, 
Kongsberg&Stena, etc...)  

5.  Możliwości techniczne, wątpliwości praktyczne, prawdziwe 
szanse i zagrożenia żeglugi wspomaganej 
„autonomicznością” 

6. Atuty i słabości polskich przemysłów morskich 
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Autonomia jednostek nawodnych  

„Tematyka bezzałogowych jednostek pływających: 
-- wzbudza ogromne zainteresowanie  naukowców i badaczy 

akademickich i jednocześnie  

-- wywołuje sceptycyzm  wśród przedstawicieli branży 
przemysłu jachtowego” (Marine Industry Forum, Katowice X 2018) 

• Pytanie: Nowa era czy chwyt marketingowy? 
Odpowiedź:  - jedno i drugie bo: 

– nowe możliwości technologiczne  

– lecz zawsze pod kontrolą człowieka czyli 
• „Human-in-The-Loop” 

– paradoksalnie,  sukces bezzałogowych statków będzie 
uzależniony od  właściwego umieszczenia człowieka w 
pętli sprzężenia zwrotnego (IMarEST - Institute of  Maritime 
Engineering, Science and Technology, Singapore, April 2018) 

– ogólne odczucie jest takie, że te technologie będą 
opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej (jw.) 

 

http://www.wiatriwoda.pl/aktualnosci/marine-industry-forum-katowice,120.html
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
https://www.imarest.org/policy-news/institute-news/item/4446-imarest-releases-report-on-the-human-impact-of-autonomous-ships
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Autonomia – poziomy i stopnie 

MASS – Maritime Autonomous Surface Ship 

• poziomy  autonomii jednostki pływającej  (wg towarzystw 

klasyfikacyjnych – od 5 do 10, techniczny punkt widzenia); 

• stopnie  autonomii MASS w czasie rejsu (wg IMO Maritime 

Safety Committee – 4 , prawny punkt widzenia): 

– AAB  - Autonomy Assisted Bridge (stała obecność załogi) 

– PUB – Periodically Unmanned Bridge 

– PUS – Periodically Unmanned Ship 

– CUS – Continuously Unmanned Ship 



Poziomy autonomii LOA  
wg „Human Interaction with Automation” (2001) AAWA 

Poziom opis 

10 Komputer robi wszystko autonomicznie, ignoruje człowieka 

9 Komputer informuje człowieka tylko jeśli (komputer) tak zadecyduje 

8 Komputer informuje człowieka w odpowiedzi na zapytanie 

7 
Komputer działa automatycznie, w razie potrzeby informując 

człowieka 

6 
 Komputer daje człowiekowi określony czas na zawetowania 

działania przed podjęciem automatycznego działania 

5 
Komputer wykonuje sugerowane działanie, jeśli człowiek je 

zatwierdził 

4 Komputer sugeruje jedną alternatywę 

3 Komputer zawęża alternatywy do kilku 

2 Komputer oferuje kompletny zestaw alternatywnych decyzji ! 

1 
Komputer nie oferuje żadnej pomocy, człowiek jest odpowiedzialny 

za wszystkie decyzje i działania 
2018-10-18 6 2018_10_18_Marine_Industry_Forum 

https://www.utu.fi/en/units/law/research/research-projects/Pages/aawa.aspx


Stopnie autonomiczności  

wg IMO MSC – maj 2018 
1.  Statek z układami automatyki i wsparciem decyzyjnym  

statek obsadzony załogą do obsługi i kontroli systemów statkowych, 
niektóre operacje mogą być zautomatyzowane  

2.  Statek zdalnie sterowany obsadzony załogą  

statek sterowany z miejsca poza statkiem, obsadzony załogą  

3.  Bezzałogowy statek zdalnie sterowany  

statek sterowany z miejsca poza statkiem, nieobsadzony załogą  

4.  Statek w pełni autonomiczny  

statek nieobsadzony załogą, na którym zainstalowane systemy 
umożliwiają wykonywanie samodzielnej żeglugi bez bieżącej 
ingerencji z miejsca poza statkiem 

 

Powyższy podział nie ma charakteru hierarchicznego 

podczas jednej podróży statek może wykonywać żeglugę w więcej niż 
jednym stopniu autonomiczności. 
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IMO – perspektywa czasowa 
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Inicjatywy strategiczne  

- pozarządowe (!?) 

Konsorcja akademicko-przemysłowe - projekty 
strategiczne: 
– MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through intelligence in 

networks) Final brochure (12 stron) + 11 raportów (ponad 500 str.) 
• 7 Program Ramowy UE 3 uniwersytety, 5 firm (2012-2016) €3.8 million 

– AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications).  
• Whitepaper „Remote and Autonomous Ships. The next steps” (2016, 88 

stron) 

• 4 firmy, 4 uniwersytety, fińska agencja rządowa (2015-2017) €6.6 million 

– DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation)  
• 2.000+ R&D&I professionals, 400+ organizations, 69 shareholders and 10+ 

co-creation facilitators  

• Finland Jaakonmeri Test Area - 18 km x 7 km (2017) 

• One Sea – Autonomous Maritime Ecosystem (2016) an environment 
suitable for autonomous ships by 2025. 

– NFAS (Norwegian Forum for Autonomous Ships) 
• interest group for experts and organizations 

• Definitions for Autonomous Merchant Ships (2017, 21 stron) 

 

 

http://www.unmanned-ship.org/munin/
http://www.unmanned-ship.org/munin/
http://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/customers/marine/ship-intel/aawa-whitepaper-210616.pdf
http://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/customers/marine/ship-intel/aawa-whitepaper-210616.pdf
https://www.dimecc.com/
https://www.dimecc.com/
https://www.dimecc.com/
https://www.oneseaecosystem.net/about/about-the-project/
https://www.oneseaecosystem.net/about/about-the-project/
https://www.oneseaecosystem.net/about/about-the-project/
https://www.oneseaecosystem.net/about/about-the-project/
https://www.oneseaecosystem.net/about/about-the-project/
https://www.oneseaecosystem.net/about/about-the-project/
http://nfas.autonomous-ship.org/index-en.html
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MUNIN deliverables 
11 opublikowanych raportów (ponad 500 stron) 

D 4.3: Ocena łączy komunikacyjnych typu statek – wybrzeże 

D 4.5: Specyfikacja architektury systemu informacji 

D 5.2: Mapa operacyjna autonomicznej nawigacji 

D 6.2: Specyfikacja koncepcji generalnego przeprojektowania 
systemu technicznego 

D 8.6: Raport końcowy: autonomiczny mostek 

D 8.7: Raport końcowy: autonomiczna maszynownia 

D 8.8: Raport końcowy: Nabrzeżne centrum kontroli  (Shore 
Control Centre – SCC) 

D 9.2: Ocena jakościowa 

D 9.3: Ocena ilościowa  

D10.1: Wpływ na żeglugę przybrzeżną 

D10.2: Nowe projekty statków dla jednostek autonomicznych 

 

 

 

http://www.unmanned-ship.org/munin/news-information/downloads-information-material/munin-deliverables/
http://www.unmanned-ship.org/munin/news-information/downloads-information-material/munin-deliverables/


MUNIN – D5.2 (1-4) 
Przykład integralnego podejścia do tematu 

• D5.2 Mapa procesowa autonomicznej nawigacji 
1Wprowadzenie 
2 Struktura dla systemu autonomicznego mostka 
3 Analiza bieżącego stanu istniejących operacji załogowego 

statku 
3.1 Analiza technologiczna stanu wiedzy 
3.2 Wymagania informacyjne 
3.3 Struktura prawna 
3.4 Procesy i odpowiedzialność 

4 Identyfikacja i klasyfikacja działań 
4.1Działania w odniesieniu do planowania rejsu 
4.2 Działania w odniesieniu do obserwacji 
4.3 Działania w odniesieniu do wachty na mostku 
4.4 Działania w odniesieniu do manewrowania 
4.5 Działania w odniesieniu do komunikacji 
4.6 Działania w odniesieniu do administracji 
4.7 Działania w odniesieniu do sytuacji awaryjnych 
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MUNIN – D5.2 (5) 
 Przykład integralnego podejścia do tematu cd. 

5 Mapa procesowa bezzałogowych operacji na pełnym morzu 
5.1 Ustalanie pozycji, kursu, prędkości i głębokości 

5.2 Prowadzenie dziennika pokładowego 

5.3 Prowadzenie obserwacji (pogoda) 

 5.4 Wytyczanie trasy z uwzględnieniem pogody 

5.5 Dostarczanie danych nt silników 

5.6 Określanie stanu statku 

5.7 Określanie dynamiki statku 

5.8 Kontrola autonomicznego statku 

5.9 Podążanie kursem (autopilot) 

5.10 Kontrola pławności i stabilności 

5.11 Unikanie kolizji 

5.12 Planowanie  rejsu 

5.13 Prowadzenie obserwacji(ruch) 

5.14 Otrzymywanie danych NAVTEX i SafetyNET  

5.15 Radzenie sobie z alarmami i sytuacjami awaryjnymi 

5.16 Otrzymywanie danych AIS 
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MUNIN – D5.2 (6-8) 
 Przykład integralnego podejścia do tematu cd. 

6 Specyfikacja wymagań dla systemu autonomicznego 

mostka 
6.1 Ustalanie pozycji, kursu, prędkości i głębokości 

6.2 Prowadzenie obserwacji (pogoda) 

6.3 Wytyczanie trasy z uwzględnieniem pogody 

6.4 Określanie stanu statku 

6.5 Określanie dynamiki statku 

6.6 Kontrola pławności i stabilności 

6.7 Unikanie kolizji 

6.8 Prowadzenie obserwacji(ruch) 

6.9 Radzenie sobie z alarmami i sytuacjami awaryjnymi 

7 Interfejsy systemu autonomicznego mostka 
7.1 Interfejsy z SCC 

7.2 Interfejsy z EAS 

8  Identyfikacja potrzeb badawczych 
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Konferencje problemowe ASTS  
(2017, 2018, 2019) 

 

• Participants:  
– ship designers, 

– fleet owners,  

– naval architects,  

– classification societies,  

– equipment manufacturers and  

– maritime research organisations. 

• Discussion topics: 
– Autonomous navigation technology 

Automated onboard systems  

– E-navigation  

– Automation software 

– Maritime remote control 
technology  

– Potential economic benefits  

– Legal implications 

–  Environmental impact 

– Maritime regulations 

– Simulation 

– Testing and validation 

– Piracy 

– Cyber security 

– Impact on maritime workforce and 
human factors 

– Maritime insurance 

– Reliability testing of  software and 
hardware systems 

– Case studies and research projects 

– Remote satellite communications 

 
 

 

June 6-8, 2017 June 25-27, 2019 Amsterdam 

Konferencje NFAS 

https://autonomousshipsymposium.com/en/
http://nfas.autonomous-ship.org/conferences-en.html
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Sympozjum problemowe ISAV  
(2018) 

• ISAV - International Seminar on Safety and Security of  
Autonomous Vessels, 21 March 2018, Delft, The Netherlands:  
– Sympozjum holendersko-fińskie, uczestnicy z NL, FI, UK, PL, NO, 

CN 

• Bezpieczeństwo (i ochrona) – jako wymagania priorytetowe 
– analiza zagrożeń, analiza ryzyka, ocena ryzyka 

– zarządzanie ryzykiem, projekt bezpieczeństwa i ochrony 

– inżynieria bezpieczeństwa,  

– zarządzanie bezpieczeństwem 

– zapobieganie wypadkom 

– reakcja na awarię 

– ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa 

– integracja bezpieczeństwa i technologii 

– bezpieczeństwo cybernetyczne 

• Statki autonomiczne – człowiek „In The Loop” (tytuł jednej z 
prezentacji NTNU)  

https://www.tudelft.nl/en/events/2018/tu-delft/03-march/international-seminar-autonomous-vessels-issav/
https://www.tudelft.nl/en/events/2018/tu-delft/03-march/international-seminar-autonomous-vessels-issav/
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Sympozja problemowe w Polsce 
(2017-2019) 

• MARELDAYS (Marine ELectronic Days ) 
– Dni Elektroniki Morskiej, Gdańsk WETI  PG, 8-9 maja 2017 

 

• Obiekty autonomiczne – polski wkład w rozwój nowej 
technologii nawigacji 
– Projekt AVAL, Iława, 21 i 22 września 2018 roku 

 

• Autonomous ships inevitable reality at sea 
– Baltic Sea & Space Cluster, Gdansk University of  

Technology, 19th March 2019  

 

• 10th IAV (Symposium on Intelligent Autonomous 
Vehicles) 
– IFAC (International Federation of  Automatic Control), 

Gdansk, 3-5 July 2019 

 

 

http://mareldays.edu.pl/WP/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://klastermorski.org/news-item/obiekty-autonomiczne-polski-wklad-w-rozwoj-nowej-technologii-nawigacji/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/
http://www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/


Legislacja – odpowiedzialność 

• IMO International Maritime Organisation,  
– MSC Maritime Safety Committee 

• Towarzystwa klasyfikacyjne 
– PRS  Polski Rejestr Statków 

• „MASS – statki autonomiczne – nieodległa przyszłość?” - 
seminarium 25 VI 2018 

– ABS  American Bureau of  Shipping    
• „Cybersecurity implementation for the marine and offshore 

industries ” (117 stron, 2017) – brak bezpośredniego odniesienia 
do autonomous i unmanned 

• Condition-based, continuous, real-time risk-based and cyber-
influenced decision making („ABS raises cyber awareness to 
marine insurance industry”) 

– DNV-GL  Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd 
• Class guideline „Autonomous and remotely operated ships” (111 

stron, 2018) 
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https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html
https://standards.globalspec.com/std/10050205/abs-251
https://standards.globalspec.com/std/10050205/abs-251
https://standards.globalspec.com/std/10050205/abs-251
https://standards.globalspec.com/std/10050205/abs-251
https://www.dnvgl.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/class-guideline.html
https://www.dnvgl.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/class-guideline.html
https://www.dnvgl.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/class-guideline.html
https://www.dnvgl.com/maritime/autonomous-remotely-operated-ships/class-guideline.html


Realizacje w toku 

• Kongsberg Yara Birkeland 2017-2022 
– 120 kontenerów, 330 rejsów rocznie 

• zastąpi 40 000 kursów TIRów (120 dziennie) 
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DNV-GL, NTNU, NFAS 2013 -?: ReVolt  – 

koncepcja bezzałogowego kontenerowca 

bliskiego zasięgu, napęd elektryczny 

 

https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument


Autonomous Ships Timeline  

Comparing Rolls-Royce, Kongsberg-Yara and More (May 

29 2018) 

• The Benefits of  Autonomous Ships: 
• Efficiencies of  Ships Without a Crew 

• Reduced Human Error and Risk 

• Reducing the Risks of  Piracy 

• Timelines for Autonomous Boats to Hit the Water 

• Rolls-Royce Marine – Short Runs 2020, Ocean Going 2025 

• Kongsberg and Yara – 2020 

• Japanese Consortium – 2025 
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https://www.techemergence.com/autonomous-ships-timeline/
https://www.techemergence.com/autonomous-ships-timeline/
https://www.techemergence.com/autonomous-ships-timeline/
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Automatyka i elektronika w pływających 

aplikacjach autonomicznych 

Transformacja „zwykłych” jednostek w autonomiczne: 

• Automatyka i elektronika morska: 
• opracowanie i implementacja algorytmów anty-

kolizyjnych,  

• protokoły integracji nawigacji i sterowania,  

• niezawodna szerokopasmowa łączność satelitarna 
(AAWA, porozumienie Rolls-Royce – Inmarsat, 2015),  

• zdalny nadzór i diagnostyka,  

• redundancja krytycznych układów systemów. 

Do konwersji klasycznej jednostki do klasy semi-
automatycznej (ograniczenie liczbę załogi o połowę) 
wystarczają 3 dni, a całość nowo zainstalowanego 
sprzętu mieści się w jednej szafie  rack’owej 

P. Cywiński (Forum Gospodarki Morskiej, Gdynia 20 X 2017) 

 

 

 

 

https://www.inmarsat.com/press-release/inmarsat-partners-with-rolls-royce-on-autonomous-ship-project/
https://www.inmarsat.com/press-release/inmarsat-partners-with-rolls-royce-on-autonomous-ship-project/
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Świadomość sytuacyjna i unikanie kolizji 

(detect and avoid) 

W autonomii jednostek ruchomych kluczowym wyróżnikiem 
jest "świadoma" reakcja na nagłe zmiany na trasie. 
Określane jest to hasłami situational awareness  (SA) oraz 
collision avoidance (CA).  

• Tradycyjne sterowanie:  
– Operator na mostku obserwuje otoczenie, rejestruje 

zagrożenie (SA) i podejmuje decyzje o zmianie parametrów 
trasy (CA) 

• Zdalne sterowanie (monitoring & remote control): 
– Współpraca systemu czujników z systemami wspierania 

decyzji z centrum zdalnego sterowania (IoT, data fusion, 
wireless communications, decision support) 

• Sterowanie autonomiczne (autonomous adaptive control): 
– Sterowanie realizowane w całości wewnątrz obiektu, bez 

ingerencji z zewnątrz  (artificial intelligence,  multi-agent 
evolutional algorithms, immunological computation) 
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On-board IoT international 

standardisation  

Proof-of-concept experiment for a next-generation onboard IoT platform 
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), MTI Co. Ltd., Nippon Telegraph and Telephone 

Corporation (NTT), and NTT DATA Corporation 

https://www.nyk.com/english/news/2018/1190020_1687.html
https://www.nyk.com/english/news/2018/1190020_1687.html
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Cyberataki wciąż hamują rozwój 

bezzałogowej żeglugi 

Cyberprzestępczość prawdopodobnie przedłuży moment wejścia do 

służby bezzałogowych statków o kilka lat. Światowa żegluga nie może 

bowiem pozwolić sobie na zlekceważenie tego ryzyka. 

gospodarkamorska.pl 

21.08.2018 

Rozwój bezzałogowej żeglugi przyśpieszył w zeszłym roku, w 

szczególności dzięki firmie Rolls Royce i otwarciu w Norwegii 

pierwszego obszaru testowego dla tych jednostek. Ale przed 

wejściem pierwszych bezzałogowych statków do służby jest daleka 

droga - twierdzi Lars Jensen, prezes SeaIntelligence, dostawcy 

informacji z branży morskiej. 

 

- Takie statki muszą być dużo bardziej zaawansowane niż obecnie 

jednostki. Kto je będzie naprawiał? Muszą być także bardziej odporne 

na zagrożenia. To będzie generować koszty. Czy w takim wypadku 

żegluga bezzałogowa będzie w ogóle opłacalna? - to niektóre z pytań, 

które zadał Jensen na ostatniej konferencji w Dubaju. 

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/cyberataki-wciaz-hamuja-rozwoj-bezzalogowej-zeglugi.html
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Automatyczne dokowanie 

• Volvo Penta przeprowadziło demonstrację samocumowania jednostki 
pływającej. Technologia ma wejść na rynek w 2020 r. 

• Łódź wyposażona w system IPS (Inboard Performance System) oraz 
wspomagana czujnikami i GPS, samodzielnie, bez ingerencji sternika 
przybiła do kei. 

• W ten sposób znana z rynku samochodowego funkcjonalność została 
przeniesiona na morze  

Czujniki i komputery pokładowe 

reagują w ciągu milisekund na 

zmieniające się warunki wiatru i 

morza, nieustannie wprowadzając 

mikroregulacje mocy i kąta skrętu 

napędu IPS, aby utrzymać łódź na 

zamierzonym kursie w bezpiecznym 

miejscu.  

www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/? 

https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
https://www.metstrade.com/news/articles/autonomous-boating-dream-or-reality/?actioncode=MET400080&utm_term=&utm_content=MET2018_NB_8B&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2018&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP454523X8234DD839F974DEF824924F042DC9
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Wyzwania a działania w trójmiejskim 

środowisku akademickim (1) 

Skala globalna wyzwań – oczywista, lecz onieśmielająca 

Lokalne zainteresowania – słabej wiary, potrzebna animacja 

• Środowisko akademickie 
– PG 

– Uniwersytet Morski w Gdyni 

– Akademia Marynarki Wojennej 

• Przemysły morskie 
– biura projektowe 

– stocznie 

– armatorzy 

– porty 
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Wyzwania a działania w trójmiejskim 

środowisku akademickim (2) 

• Praca u podstaw: 
– Prace R&D (często tylko R, brak ssania dla D) 

– Edukacja  - tematyka „oczywista” lecz ktoś to musi zrobić:  
• Projekty grupowe 

• Projekty dyplomowe 
– „Aplikacja mobilna pozwalająca na komunikację załogi na statku z 

wykorzystaniem Wi-Fi” 

– „System autopilota dla mUSV” 

• Potrzeba integracji środowisk – MARELDAYS 2017 
– przemysłowe 

– akademickie 

 

 

http://mareldays.edu.pl/WP/
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Tradycje wodniackie Śląska i Pomorza 

Gwarek – Royal Clipper 

• „Śląsk ma bogate tradycje wodniackie” („Żagle” nr 10/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „Royal Clipper” - największy żaglowiec na świecie.  

• Kadłub zbudowany w Stoczni Gdańskiej w latach 80-tych, (projekt 
"Gwarek„), sprzedany właścicielowi linii "Star Clippers”, przedłużony 
o 24 metry w Gdańskiej Stoczni Cenal, klasyczne ożaglowanie wg 
projektu Zygmunta Chorenia. W budowie uczestniczyło wiele polskich 
firm.  

• Wyposażony w Holandii w rotterdamskiej stoczni Merwede. W lipcu 
2000 r. statek otrzymał imię "Royal Clipper".  

https://pl.wikipedia.org/wiki/SV_Royal_Clipper
https://pl.wikipedia.org/wiki/SV_Royal_Clipper

