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Dziedzina nauki:

Nauki techniczne

Dyscyplina:

Transport morski

Specjalność naukowa: techniki nawigacji, bezpieczeństwo nawigacji i transportu morskiego

Działalność naukowa skoncentrowana jest na bezpieczeństwie żeglugi ze szczególnym
uwzględnieniem optymalnego programowania tras statków na oceanach. Badania oparte są na
organizacji eksperymentów badawczych, współpracy ze statkami w trakcie ich eksploatacji,
współpracy z ośrodkami lądowymi i wykorzystaniem systemów wspomagania nawigacji
pogodowej.
Obszary badawcze:
 prognozowanie drogi statku na trasach oceanicznych z uwzględnieniem warunków
pogodowych,
 optymalizacja drogi morskiej statku z uwzględnieniem cech statku jako obiektu
sterowania i warunków środowiska zewnętrznego,
 kryteria, metody, ograniczenia w planowaniu i realizacji podróży morskich statków,
 algorytmy i budowa programów omijania cyklonów tropikalnych,
 procedury zintegrowanego planowania i programowania tras statków.
Znaczące osiągnięcia naukowe:
Znaczące osiągnięcia naukowe to rozwiązania problemów żeglugi na oceanach w sposób
interdyscyplinarny. Przenikają się tu zagadnienia meteorologii morskiej

i oceanografii,

nawigacji morskiej, budownictwa okrętowego i programowania dynamicznego. Wiele
rozwiązań teoretycznych wdrożono na polskich statkach. Stworzył polską szkołę nawigacji
pogodowej opracowując algorytmy, tworząc modele matematyczne i programy komputerowe
wielokrotnie wyróżniane w postaci nagród naukowych, opublikowanych książek i artykułów
oraz wdrożeń na statkach.
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