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OBSZARY BADAWCZE - ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ




rozwiązanie problemów bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach wodnych
analiza i rozwiązanie problemów normalizacji kontroli i oceny stanu statku w aspekcie
bezpieczeństwa nawigacyjnego
badania w kierunku oceny i analizy porównawczej dokładności, niezawodności i
kompatybilności technicznych środków nawigacji
Zainteresowania naukowe w zakresie rozwiązania problemów bezpieczeństwa
nawigacyjnego na akwenach wodnych obejmują:






analizę istniejących środków i metod zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego na
obszarach wodnych i lądowych.
opracowanie alternatywnych środków i metod zapewnienia bezpieczeństwa
nawigacyjnego na akwenach wodnych i lądowych
analiza porównawcza istniejących i alternatywnych środków i metod zapewnienia
bezpieczeństwa nawigacyjnego na morzu i lądzie
opracowanie propozycji i ich uzasadnienie dla konkretnych obszarów wodnych
Badania w zakresie normalizacji kontroli i oceny stanu statku w aspekcie
bezpieczeństwa nawigacyjnego dotyczą:







analiza metod kontroli stanu bezpieczeństwa nawigacyjnego na współczesnych
statkach morskich.
analiza problemów kontroli i oceny stanu statku w aspekcie bezpieczeństwa
nawigacyjnego
opracowanie kryteriów bezpieczeństwa nawigacyjnego dla celu normalizacji procesu
kontroli stanu statku
opracowanie algorytmów postępowań dla zapewnienia optymalnego stopnia
bezpieczeństwa nawigacyjnego statku
analiza efektywności opracowanych algorytmów postępowań w różnych aspektach

Obszary badawcze w kierunku oceny i analizy porównawczej dokładności, niezawodności i
kompatybilności technicznych środków nawigacji okrętowej





opracowanie typowych schematów wyposażenia nawigacyjnego statków zgodnie z
wymaganiami IMO i państw bandery.
opis matematyczny dokładności zliczenia drogi morskiej z maksymalnym
uwzględnieniem czynników technicznych i hydrometeorologicznych
analiza efektywności najbardziej typowych schematów wyposażenia nawigacyjnego
na współczesnych statkach pod względem bezpieczeństwa nawigacyjnego i ekonomii
optymalizacja problemów bezpieczeństwa nawigacji w kategoriach ekonomii
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