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Podstawą wydania opinii jest pismo Dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii
Marynarki Wojennej z dnia 25 września 2017 roku, w którym powołano się na uchwałę Rady Wydziału
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej z dnia 20 września 2017 r.

1. Uwagi ogólne
Rozprawa przedstawiona przez pana mgr inż. Sławomira Świerczyńskiego traktuje o bardzo
ważnym i aktualnym problemie wyznaczania pozycji śledzonej jednostki pływającej, a ściślej
rzecz ujmując położenia jej echa radarowego w systemach nadzoru ruchu statków VTS (Vessel
Traffic Service) z dokładnością większą niż to było możliwe dotychczas. Głównym źródłem
informacji nawigacyjnej dostarczanej do systemu VTS jest sieć brzegowych stacji radarowych,
które są rozmieszczone wzdłuż linii brzegowej akwenu objętego nadzorem VTS. W zależności
od potrzeb istnieje możliwość jednoczesnego pozyskiwania informacji nawigacyjnej z wielu
niezależnych stacji radarowych, które można wykorzystać do zwiększenia dokładności
wyznaczania pozycji jednostek pływających, a do estymacji pozycji jednostek pływających
wykorzystać metody wyrównania współrzędnych położenia punktu stosowane dotychczas
z powodzeniem w różnych zastosowaniach geodezyjnych. Wypracowując własną metodę
zwiększenia tej dokładności doktorant zdecydował się na wykorzystanie w rachunku
wyrównawczym metod statystyki odpornościowej. Innymi słowy przedmiotem opiniowanej
rozprawy doktorskiej jest zastosowanie metod odpornej M-estymacji do wyznaczania położenia
echa radarowego jednostki pływającej w systemach nadzoru ruchu statków. Autor postawił tezę,
iż istnieje możliwość jednoczesnego wykorzystania w systemach VTS obserwacji
nawigacyjnych z kilku brzegowych stacji radarowych oraz zastosowanie współczesnych
geodezyjnych metod estymacji w celu uzyskania dokładniejszej pozycji jednostki pływającej,
a co za tym idzie w celu zwiększenia dokładności śledzenia jednostek na nadzorowanym
akwenie.
Zdecydowanie zgadzam się z Autorem rozprawy, iż zagadnienie to jest niezwykle istotne
i aktualne głównie ze względu na trwałą potrzebę systematycznego podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa na morzu, zwłaszcza na akwenach ograniczonych, na wodach podejściowych
o dużym zagęszczeniu ruchu statków. Jednoczesne pozyskiwanie danych z brzegowych stacji
radarowych na temat położenia śledzonych jednostek pływających może stworzyć nową jakość
oceny bezpieczeństwa żeglugi, dzięki możliwości uzyskania pełniejszej i dokładniejszej
informacji. Rozmieszczenie radarów wokół akwenu objętego systemem monitorowania
i nadzoru ruchu statków pozwala na jednoczesną obserwację tej samej jednostki z wielu
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niezależnych źródeł, co powinno pozwolić na określenie jej pozycji z większą dokładnością.
Uważam, iż w przyszłości powinno się włączyć do tych rozważań nie tylko informację radarową,
ale również informację pochodzącą z systemu AIS (Automatic Identification System),
stanowiącego dzisiaj jedno z podstawowych źródeł informacji w Centrum VTS. I aż szkoda, iż
Autor nie zdecydował się na ten zabieg już teraz, na tym etapie poszukiwań, ograniczając się
wyłącznie do wyznaczania położenia echa radarowego, traktując dane pozyskane z systemu AIS
wyłącznie jako wartości pomocnicze, potrzebne do konfrontacji uzyskanych wyników.
Wobec niedoskonałości technik radarowych i wielu ograniczeń, na które precyzyjnie
wskazuje Autor w swojej rozprawie, istnieje wyraźna potrzeba podniesienia dokładności
wyznaczenia pozycji śledzonych jednostek. Intuicyjnie wydaje się naturalne, że cel ten zostanie
osiągnięty poprzez zwiększenie liczby radarów śledzących daną jednostkę. Należałoby
zastanowić się więc nad tym, co może wpłynąć na zwiększenie dokładności. Istnieje zatem
wyraźna potrzeba wypracowania możliwie dokładnej i opartej na racjonalnych, naukowych
podstawach metody odpornej estymacji. Z tego względu uważam podjęcie tej tematyki
w rozprawie doktorskiej nie tylko za w pełni uzasadnione, ale wręcz szczególnie trafne.
Klasyczne metody statystyczne w dużym stopniu polegają na założeniach, które nie zawsze
mogą być spełnione w praktyce. W szczególności często zakłada się, że dane mają rozkład
normalny (choćby w przybliżeniu), lub próbka jest dostatecznie duża, aby mogło być
zastosowane centralne twierdzenie graniczne do otrzymania rozkładu normalnego błędu
estymatora. Estymatory bazujące na rozkładzie normalnym lub wielowymiarowym rozkładzie
normalnym mają zwykle tę cechę, iż obserwacje bardziej oddalone od średniej są bardziej
wpływowe, czyli wchodzą z większą wagą do wyniku. Ma to groźną konsekwencję:
w przypadku obecności w danych obserwacji odstających, czyli np. błędów grubych, nawet
jedna taka obserwacja może zakłócić wynik analizy. Definicja estymatora pozostawia dużą
dowolność w wybraniu danej statystyki do szacowania parametru, nie pozwalając jednocześnie
na ocenę, która ze statystyk jest "dobrym" estymatorem. Aby sprawdzić, czy dana statystyka jest
dobrym kandydatem na estymator parametru, należy sprawdzić, czy spełnia ona zestaw
własności charakteryzujących estymator.
Statystyka odpornościowa (ang. robust statistics) to gałąź statystyki, obejmująca metody
projektowane pod kątem odporności na niewielkie odejście od założeń modelu (szczególnie
występowanie obserwacji odstających) lub rezygnacji z niektórych założeń. Ponadto normalność
rozkładu jest zawsze tylko przybliżeniem – realne dane są zawsze dyskretne i ograniczone.
Naturalnie przybliżenie to jest często tak dobre, że mimo to opłaca się go wykorzystywać,
czasem jednak dane wyraźnie różnią się od rozkładu normalnego i standardowe metody
statystyczne mogą dawać wątpliwe wyniki.
Istnieją miary „odporności” (ang. robustness) danej metody na naruszenie założeń modelu.
Spora część odpornych metod statystycznych zastępuje rozkład normalny z metod klasycznych,
rozkładem Studenta z niewielką liczbą stopni swobody, czyli dużą skośnością (w praktyce
wykorzystuje się rozkłady z 4-6 stopniami swobody), lub stosuje się kombinację dwóch lub
większej liczby rozkładów.
Powstało wiele rozmaitych podejść do konstrukcji odpornych estymatorów, w szczególności
R-estymatory, S-estymatory i L-estymatory1. Obecnie tę dziedzinę zdominowały M-estymatory2
jako najbardziej ogólne, posiadające wysoki punkt załamania i wysoką efektywność.
M-estymatory są uogólnieniem estymatorów największej wiarygodności MLE (Maximum
Likelihood Estimation).
1
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R-Estimate
L-Estimate
S-Estimate
M-Estimate

-

a robust estimation based on a rank test.
a robust estimation based on linear combinations of order statistics.
the name “S-estimators” was chosen as they are based on estimators of scale.
a robust estimation based on maximum likelihood arguments.
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Autor sformułował cel swojej rozprawy (str. 15) w sposób następujący: Celem pracy jest
opracowanie metodyki wyznaczenia pozycji jednostki pływającej wykorzystując metody
odpornej M-estymacji z jednoczesnych obserwacji z wielu brzegowych stacji radarowych
pracujących w systemach VTS, czyli innymi słowy budowa systemu wspomagania decyzji dla
oficera centrum VTS. I postawił tezę rozprawy następującej treści: Istnieje możliwość
jednoczesnego wykorzystania obserwacji nawigacyjnych z kilku brzegowych stacji radarowych
oraz zastosowanie współczesnych metod M-estymacji w celu uzyskania dokładniejszej pozycji
jednostki pływającej w systemach VTS.
Powyższe sformułowania są jasne, logiczne i zrozumiałe. W precyzyjny sposób definiują
intencje Autora oraz zapowiadają wybrany przez niego sposób osiągnięcia tych zamierzeń.
W szczególności określają one prawidłowo postawiony problem naukowy.
Wysoka dokładność prowadzenia nawigacji jest czynnikiem wpływającym na poziom
bezpieczeństwa żeglugi, szczególnie na akwenach o dużym natężeniu ruchu lub szczególnie
zagrożonych katastrofami ekologicznymi. Zaproponowane w rozprawie modele,
wykorzystujące możliwości współczesnych radarów i współczesnych metod wyrównania
stosowanych w geodezji, pozwalają zwiększyć poziom bezpieczeństwa żeglugi na akwenie
objętym systemem nadzoru ruchu statków VTS. Model wyznaczenia pozycji z wykorzystaniem
jednoczesnych obserwacji z brzegowych stacji radarowych VTS pozwala na niezależną
weryfikację współrzędnych pozycji statku otrzymanych od oficera wachtowego. Ponadto może
być on przydatny jako zapasowy sposób (ang. Back-up arrangements) określania pozycji statku
w systemach VTS w sytuacjach awaryjnych, np. nieprawidłowej pracy dostępnych systemów
nawigacyjnych.
Osobnym problemem, którego propozycję rozwiązania Autor przedstawił w rozprawie jest
jakość wykonanych obserwacji radarowych. W przypadku dużych i bardzo dużych jednostek
pływających istnieje możliwość popełnienia błędu pomiaru odległości rzędu 0,1 Mm (według
szacunków Autora ±150 m). Zaproponowany model poprawiania zmierzonej odległości
radarowej pozwala na precyzyjniejsze ustalenie wykonanych obserwacji. Ma to duży wpływ na
dokładność określenia współrzędnych pozycji statku na akwenie objętym monitoringiem VTS.
Efekty zrealizowanych badań mogą mieć praktyczne zastosowanie na stanowiskach
operatorów VTS. Włączenie zaproponowanych modeli do procedur aktualnie obowiązujących
może zdecydowanie poprawić poziom bezpieczeństwa żeglugi na akwenach o dużym natężeniu
ruchu. Automatyzacja wykorzystania modeli zaproponowana w rozprawie pozwala na szybką,
prawie w czasie rzeczywistym, realizację niezbędnych obliczeń pomocniczych.
Nie trudno nie zgodzić się z Autorem, iż w niedalekiej przyszłości dalece prawdopodobne
jest, iż wykorzystanie brzegowych stacji radarowych i radarów nawigacyjnych na jednostkach
pływających polegać będzie na połączeniu ich w interaktywne sieci radarowe (ISR). Taką siecią
zarządzałaby stacja monitorująca, która zbierałaby informację radiolokacyjną ze wszystkich
stacji brzegowych oraz radarów z jednostek pływających. Tak pozyskany obraz poddany fuzji
zostałby przekonwertowany w jeden przestrzenny obraz radarowy przedstawiający sytuację na
obszarze działania danego akwenu. Taka interaktywna sieć radarowa, jak słusznie zauważył
Autor, mogłaby w przyszłości realizować następujące zadania:
 jednoczesne pozyskiwanie obrazu radarowego z wielu stacji radarowych,
 modelowanie uzyskiwanej informacji z kilku radarów w jeden „przestrzenny” obraz echa
obiektu w celu uzyskania dokładnej pozycji obiektu i przedstawienie jej na mapie
elektronicznej prezentowanej na ekranie systemu ECDIS,
 dystrybucję wynikowego sygnału radiolokacyjnego na jednostki pływające na obszarze
działania VTS.
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Dla funkcjonowania takiej przyszłościowej sieci radarowej idealnie wkomponowują się
metody zaproponowane przez Autora w niniejszej rozprawie. Ponadto przeprowadzając
adaptację również innych współczesnych geodezyjnych metod wyrównania dla potrzeb
nawigacji morskiej można wyposażyć proponowane interaktywne sieci radarowe w narzędzia
usprawniające ich działanie. Jak podkreślił Autor, praktyczne wykorzystanie analitycznych
metod usprawniających proces nawigacji będzie należało do Jego obszaru badań w przyszłości.
Dla rozwiązania problemu badawczego określonego hipotezą i celem rozprawy Autor
wskazał następujące metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa metoda
statystyczna, metoda symulacji komputerowej.
W części teoretycznej pracy przedstawiono następujące zagadnienia:
− usystematyzowanie problematyki dotyczącej omawianego obszaru badawczego,
− przeprowadzenie analizy literaturowej, która wskazała możliwości realizacji celu głównego
i określenie aktualnych możliwości technicznych systemów VTS, a w tym również systemu
VTS Zatoka Gdańska,
− przeanalizowanie współczesnych metod odpornej M-estymacji stosowanych w geodezji,
− wybór metody, która ze względu na swoje właściwości, najlepiej spełnia swoją rolę dla
potrzeb realizacji zadań nawigacyjnych,
− określenie funkcji tłumienia, która optymalnie wpływa na proces wyrównania w nietypowych
dla geodezji, a realizowanych w systemach VTS zadaniach nawigacyjnych.
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

Natomiast część praktyczna pracy objęła następujące zagadnienia:
stworzenie modelu poprawiania zmierzonej odległości z brzegowej stacji radarowej do
jednostki pływającej w funkcji ich wzajemnego położenia,
określenie procedur wykorzystujących metodykę jednoczesnego przetwarzania obserwacji
radarowych przez operatora systemu VTS,
określenie zestawu procedur, które pozwalają wykorzystać efekty przeprowadzonych badań,
budowa aplikacji komputerowej NaviVTS wspomagającej wykorzystanie zaproponowanej
metodyki,
weryfikacja opracowanej metody i programu komputerowego w oparciu o dane uzyskane na
podstawie badań na modelach fizycznych,
stworzenie narzędzia badawczego do odtwarzania realnych sytuacji w środowisku
wirtualnym, które wspomogło proces weryfikacji poprawności działania aplikacji NaviVTS,
przeprowadzenie badań symulacyjnych z wykorzystaniem zintegrowanego symulatora
nawigacyjnego NaviTrainer Professional 5000 w wersji 5.10 firmy Transas,
stworzenie scenariuszy w środowisku symulatora na podstawie posiadanych rzeczywistych
danych z brzegowych stacji radarowych systemu VTS Zatoka Gdańska wykorzystując
wirtualne modele jednostek pływających i urządzeń radarowych,
rozwiązanie, za pomocą opracowanego programu komputerowego, zadania wyznaczania
wysokiej dokładności pozycji śledzonych jednostek przy uwzględnieniu określanych przez
użytkownika ograniczeń,
implementacja zaproponowanej metody określania pozycji śledzonych jednostek do realizacji
konkretnych zadań Centrum VTS.

Przeprowadzony dowód tezy objął następujące komponenty:
− opracowanie metodyki wyznaczenia pozycji jednostki pływającej wykorzystując metody
odpornej M-estymacji z jednoczesnych obserwacji z kilku brzegowych stacji radarowych
pracujących w systemach VTS,
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− opracowanie i aplikację, w postaci programu komputerowego NaviVTS, metody
wyznaczenia pozycji jednostki,
− sprawdzenie funkcjonalności metody w konkretnych zagadnieniach praktycznych,
− weryfikację metody w oparciu o rozwiązanie konkretnych zadań Centrum VTS.
Zanim przejdę do oceny oryginalnych propozycji Autora, zapowiedzianych w rozdziale 1,
a przedstawionych w rozdziale 2, 3 i przede wszystkim 4, uznaję za celowe zgłoszenie kilku
drobnych uwag terminologicznych. Niestety, Autor nie wyjaśnił czym jest M-estymacja. Proszę
o zdefiniowanie tego pojęcia. Nie wyjaśnił również dlaczego zdecydował się na zastosowanie
właśnie tej estymacji, a nie np. wspomnianego już R-estymatora, L-estymatora, S-estymatora,
czy jeszcze jakieś innej estymacji. Proszę o wytłumaczenie tej jakże istotnej decyzji wyboru.
Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na fakt mylenia, czy niewłaściwego zastępowania
systemu ECDIS pojęciem mapa elektroniczna. Na str. 5 pojawia się zdanie: „Obrazy ech
radarowych są nanoszone automatycznie na mapę elektroniczną”. Na str. 51 czytamy:
„Aktualnie proces otrzymywania pozycji jednostki pływającej poruszającej się po akwenie
objętym systemem VTS oparty jest na współrzędnych pozyskanych z jednostki pływającej,
potwierdzony przez echo radarowe na mapie elektronicznej …”. Natomiast na str. 72 Autor użył
sformułowania „… w celu uzyskania dokładnej pozycji obiektu na mapie i przedstawienie jej na
mapach elektronicznych”, w kontekście, jak można się domyśleć, wykorzystania systemu
ECDIS. Zdecydowanie chciałbym zaprotestować przeciwko takim uproszczeniom i nietrafnym,
niefortunnym sformułowaniom. Otóż nie na mapie elektronicznej, lecz na ekranie systemu
ECDIS. Autor zastosował tu pewien skrót myślowy, niestety, co stwierdzam z ubolewaniem,
bardzo często stosowany przez licznych autorów z obrzeża nawigacji, kartografii, hydrografii,
geodezji, czy innych dyscyplin pokrewnych. Sądzę jednak, iż należy te drobne „wpadki”
potraktować, jako błędy językowe, o ile te uproszczenia nie były poczynione przez Autora
z premedytacją, bo wówczas byłby to już ewidentny błąd merytoryczny.
Niestety, stwierdzam też brak definicji lub choćby zwięzłego sprecyzowania tego, czym
Autor przede wszystkim zajmuje się w rozprawie, czyli takich mianowicie pojęć, jak rachunek
wyrównawczy, statystyka, statystyka odpornościowa, estymacja, odporne metody statystyczne,
odporna estymacja, czy choćby wspomniana przed chwilą M-estymacja, czy wreszcie metoda
odpornej M-estymacji, a także funkcja tłumienia, czy funkcja wagowa. I jeszcze interesowałoby
mnie co Autor ma na myśli pisząc we Wstępie oraz w podrozdziale 1.3 zatytułowanym Cel pracy
o metodyce. Później to słowo pojawia się tylko raz w podrozdziale 3.3 zatytułowanym Wnioski
cząstkowe oraz w tytule podrozdziału 4.1. A zatem, proszę o wyjaśnienie co autor ma na myśli
używając takich pojęć jak: model, metoda, metody, metodyka, algorytm, procedura?
Zwłaszcza nieco dziwnie brzmi sformułowanie na str. 49: „Zaproponowany model poprawiania
zmierzonej odległości radarowej ze stacji systemu VTS pozwala efektywniej wykorzystać
wykonane obserwacje w metodyce zaproponowanej w rozdziale drugim”. I wracając raz jeszcze
do tytułowej M-estymacji - co to jest M-estymacja, to raczej wiadomo, zwłaszcza w gronie
ekspertów, ale co dokładnie oznacza termin metoda odpornej M-estymacji i to jeszcze
przedstawionej jako metoda zastosowana do wspomagania nawigacji, tj. wyznaczania położenia
echa radarowego, może być już nieco trudniejsze do objaśnienia. Określenie to pojawia się
w pracy wielokrotnie. Oczywiście można założyć (jak to prawdopodobnie uczynił Autor), że dla
specjalistów jest to pojęcie "pierwotne", jednak z drugiej strony - zaproponowane w pracy
rozwiązania mogą przecież znaleźć zastosowania także w innych dziedzinach, czy
zastosowaniach geodezyjnych, nie tylko w nawigacji, hydrografii, czy geodezji morskiej. A więc
recenzowana rozprawa może być adresowana nie tylko do wąskiego grona specjalistów.
Uważam to zresztą za jej dodatkowy walor, który mógłby być dodatkowo jeszcze wzmocniony
podaniem gdzieś na wstępie definicji najważniejszych, choćby tych wspomnianych przed chwilą
pojęć. W geodezji oraz w statystyce odpornościowej (a do takiej gałęzi statystyki niewątpliwie
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należy par excellence zaproponowane przez Autora rozwiązanie, odpowiednio zorientowane
tematycznie i oprzyrządowane komputerowo) klarowne definiowanie pojęć jest konieczne,
wręcz niezbędne.
Są to jednak jedynie uwagi formalne, nieumniejszające merytorycznej wartości zasadniczych
rozważań i wyników przedstawionych przez Autora. A wartością tą jest udowodnienie trafnie
i jasno sformułowanej hipotezy, iż istnieje możliwość jednoczesnego wykorzystania obserwacji
nawigacyjnych z kilku brzegowych stacji radarowych oraz zastosowanie współczesnych metod
M-estymacji w celu uzyskania dokładniejszej pozycji jednostki pływającej w systemach VTS.
W rozwiązaniu wspomnianych powyżej zadań kluczową rolę odgrywa właściwe metoda
wyznaczania pozycji śledzonego statku dużej dokładności, co stanowi główny element niniejszej
pracy. Pytanie, czym jest owa podwyższona dokładność pozycji? Moim zdaniem niekoniecznie
zawsze tym, czym chciałby ją widzieć Autor. Niemniej, opracowana metoda wyrównania
pomiaru odległości od stacji radarowych do śledzonego statku, nawet niedoskonała, może mieć
zastosowanie w praktyce nawigacyjnej, w szczególności w kontekście nadzoru ruchu statków
oraz potencjalnych zmian w międzynarodowym ustawodawstwie morskim. Model wyznaczenia
pozycji z wykorzystaniem jednoczesnych obserwacji z brzegowych stacji radarowych VTS
pozwala na niezależną weryfikację współrzędnych pozycji statku otrzymanych od oficera
wachtowego. Ponadto może być on przydatny jako zapasowy sposób określania pozycji statku
w systemach VTS w przypadkach awaryjnych, np. nieprawidłowej pracy dostępnych systemów
nawigacyjnych. Poza tym, jak już wspomniano, połączenie brzegowych stacji radarowych
i radarów nawigacyjnych na jednostkach pływających w interaktywne sieci radarowe (ISR)
stworzy możliwość uzyskiwania przestrzennego obrazu radarowego przedstawiającego sytuację
na danym akwenie.
2. Zasadność podjęcia tematyki rozprawy
Jednoczesne pozyskiwanie danych o jednostkach pływających z nowoczesnych radarów
brzegowych może stworzyć nową jakość oceny bezpieczeństwa żeglugi, dzięki uzyskaniu
pełniejszej i dokładniejszej informacji. Ich rozmieszczenie wokół akwenu objętym systemami
monitorowania i nadzoru ruchu statków pozwala na jednoczesne obserwacje tej samej jednostki,
co powinno pozwolić na określenie jej pozycji z większą dokładnością
Transport morski zmienia się pod wpływem warunków zewnętrznych związanych
z rozwojem technologii morskich, zmianą lokalizacji centrów dystrybucyjnych i wielkości
strumieni towarów czy też przepustowości dróg wodnych i infrastruktury brzegowej. Istotnym
czynnikiem zmian jest także rosnąca świadomość wpływu transportu na stan środowiska
naturalnego. Przejawia się to między innymi zmianami legislacyjnymi, w szczególności
przepisów IMO w poszukiwaniu innowacyjnych metod dotyczących zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa na morzu, np. poprzez wprowadzanie morskich obszarów szczególnej
wrażliwości PSSA, systemów rozgraniczenia ruchu TSS, obszarów VTS, a także poprzez stałe
poszukiwania rozwiązań mających na celu zwiększenie dokładności obserwowanych jednostek
pływających. Zgadzam się ze stwierdzeniem, iż problem ten jest jednym z ważniejszych
podstawowych problemów badawczych w nawigacji morskiej, wymagających obecnie jak
najszybszego rozwiązania.
Rozwiązanie tych zadań oparte mogłoby być na wykorzystaniu wiarygodnych, prostych
w aplikacji i uniwersalnych metod odpornej estymacji wyznaczania położenia echa radarowego,
a co za tym idzie, dokładności pozycji statku. Autor moim zdaniem słusznie przewiduje, iż
implementacja zaproponowanej w niniejszej pracy metody w postaci programu komputerowego
powinna jak najszybciej zostać wykorzystana w codziennej praktyce żeglugowej, a opracowana
metoda nie tylko znacząco wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa żeglugi, ale też wpłynie
pozytywnie na aspekt ekonomiczny i ekologiczny.
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W każdym razie, jest to typowy system wspomagania decyzji, w tym wypadku oficera VTS.
Możliwość realizacji systemu wspomagania decyzji może mieć w najbliższym czasie istotne
znaczenie i zrewolucjonizować już nie tylko nawigację morską, gdzie to się dzieje już od lat, ale
także system monitorowania i nadzoru ruchu statków. Możliwości technologiczne bezsprzecznie
pozwalają na to. Zasadność podjęcia określonego w tytule rozprawy tematu badań wydaje
się więc oczywista.
Muszę jednak uczciwie przyznać, iż podczas zapoznawania się z pracą pojawiły się
wątpliwości czy jest to rozprawa naukowa sensu stricto, czy jedynie rozbudowany projekt
inżynierski, rozwiązanie aplikacyjne złożonego zadania technologicznego. Wątpliwości
nasuwają się same, ponieważ Autor konsekwentnie sprowadza swój problem badawczy
wyłącznie do Zatoki Gdańskiej i do istniejącego tam systemu VTS Zatoka. No właśnie, skąd
to samoograniczenie? Autor wręcz unika dyskusji o charakterze uniwersalnym. Zupełnie
niepotrzebnie tkwi w świecie realnym, z wszystkimi jego ograniczeniami, stawiając na to co
zastał, unikając bardziej ogólnych rozważań, nowych wyzwań i abstrakcyjnych rozwiązań.
I choć te wątpliwości nie zniknęły do końca, starałem się doszukać w pracy istotnych elementów
oryginalnych. Zastanawiałem się czy Autor wprowadził taki element twórczy do swej pracy
badawczej, który miałby charakter dysertabilny, a także sprzyjał osiągnięciu założonych celów.
Dziś z perspektywy czasu stwierdzam zdecydowanie, że tak, że to się Autorowi udało, choć
drogę ku temu Autor wybrał niekoniecznie najkrótszą, zmuszając nieraz recenzenta do
poruszania się w gąszczu rzeczy zbędnych w poszukiwaniu myśli oryginalnej, twórczej. Bo nie
ulega wątpliwości, iż są w pracy fragmenty całkowicie zbędne, opisujące sprawy banalne, które
niepotrzebnie zaciemniają obraz rozprawy, prowadząc czytelnika niejako na manowce,
natomiast brak jest, jak już wspomniałem, dyskusji o charakterze uniwersalnym, wychodzącym
poza wąskie ramy opisywanych metod.
3. Struktura formalna rozprawy
Przedstawiona do zaopiniowania rozprawa obejmuje 115 stron tekstu, w tym Spis treści,
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów, Wstęp, 4 rozdziały zasadnicze, w których zamieszczono
12 tabel, 21 rysunków i zacytowano 41 wzorów (w niniejszym zestawieniu uwzględniam tylko
wzory numerowane) oraz Wykaz literatury, obejmujący 88 pozycji, Wnioski końcowe, Wykaz
literatury, Spis rysunków, Spis tabel oraz 7 załączników obejmujących w sumie 35 stron.
Pierwszy, stosunkowo krótki rozdział zawiera wprowadzenie w tematykę rozprawy.
W rozdziale tym opisano genezę wyboru tematu pracy, problemy badawcze, hipotezę, cel pracy
i metody badań. Opisano funkcjonalność systemu VTS na przykładzie systemu VTS Zatoka
Gdańska, oraz przedstawiono jaką rolę pełni podsystem radarowy. W drugim rozdziale
przedstawiono budowę modelu matematycznego wyznaczania pozycji w oparciu o obserwacje
radarowe, określono zadanie wyrównawcze i przeprowadzono testy sprawdzające słuszność
wyboru metody. W rozdziale trzecim zaproponowano matematyczny model poprawiania
zmierzonych odległości w funkcji topologicznych relacji między statkiem, a anteną stacji
radarowej. Zaproponowany model poddano testom. W ostatnim czwartym rozdziale
przedstawiono autorską propozycję uzupełnienia procedur mogących usprawnić prace operatora
w systemie VTS. Rozprawę kończą wnioski podsumowujące stopień realizacji hipotezy i celów
określonych w rozprawie. Do pracy dołączono 7 załączników, z których ostatni zawiera kod
autorskiego programu NaviVTS.
Powyżej opisana struktura formalna rozprawy jest logiczna, jasna i przejrzysta. Odpowiada
ona w pełni dysertacyjnemu charakterowi pracy. Autor zachował prawidłowe proporcje
pomiędzy częścią pracy nakreślającą aktualny stan wiedzy i motywację podjętych badań,
a częścią prezentującą badania własne i ich rezultaty. Swoje sugestie co do rozbudowy
niektórych partii materiału, a w innym miejscu ich konsolidacji zamieściłem w Uwagach
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redakcyjno-edytorskich. Nie mają one jednak większego wpływu na wartość merytoryczną
opracowania.
Badania własne Autora zostały w pracy udokumentowane w sposób bardzo szeroki
i kompletny, nie pozostawiając Czytelnikowi żadnych istotnych wątpliwości co do ich istoty,
przebiegu i wartości wyników. O nakładzie wykonanej przez Autora pracy świadczy m.in.
wykaz źródeł bibliograficznych, obejmujący 88 pozycji, w tym aż 77 pozycji wydanych już po
roku 2000. Przytoczone liczby świadczą o dużej wiedzy i znajomości współczesnej literatury
z dyscypliny naukowej, której praca dotyczy. Wykorzystanie w tak dużym stopniu literatury
fachowej jest niewątpliwie dużym plusem przemawiającym na korzyść Autora, co oczywiście
nie oznacza, iż Autor skorzystał z wszystkich dostępnych źródeł literatury. Wykaz ten mógłby
być bardziej imponujący gdyby obejmował choć kilka innych sztandarowych pozycji
dotyczących rachunku wyrównawczego, zastosowania wybranych estymatorów w opracowaniu
obserwacji geodezyjnych, statystyki odpornej, metod estymacji, dokładności pozycji,
bezpieczeństwa żeglugi, itd. W każdym bądź razie tytuł rozprawy sugeruje, iż takie oczekiwania
nie są bezzasadne.
Spis literatury obejmuje 88 pozycji z lat 1968 – 2017 (z czego tylko 11 pozycji sprzed 2000
roku), w tym 29 w języku polskim (co stanowi 33%) oraz 59 w języku angielskim (co stanowi
67%), w tym 5 adresów stron internetowych. Autor jest autorem 16 pozycji wymienionych
w Bibliografii, wszystkich we współautorstwie, w tym 9 wraz z promotorem pracy. Należy
żałować, iż nie wszystkie pozycje wymienione w Spisie są cytowane w pracy – patrz: 6. Uwagi
szczegółowe, w punkcie dot. Bibliografii (str. 18-20 niniejszej recenzji).
Cała, bardzo interesująca rozprawa doktorska Pana mgr inż. Sławomira Świerczyńskiego,
notabene edytorsko elegancka, ma dla projektantów i realizatorów systemów wspomagania
decyzji (wszelkich) ten walor, że na konkretnym dynamicznym zjawisku, jakim jest śledzona
jednostka pływająca poruszająca się po wcześniej zaplanowanej trasie, z uwzględnieniem
systemów rozgraniczenia ruchu i torów wodnych, najeżonej licznymi przeszkodami
i ograniczeniami, pokazuje jak na dłoni potrzebę zasilania systemu w sposób ciągły aktualnymi
i dokładnymi danymi na temat pozycji śledzonych jednostek.
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że cele określone w rozdziale 1 zostały
osiągnięte, a teza pracy udowodniona.
4. Wartość naukowa i aplikacyjna rozprawy
W moim przekonaniu zasadnicze wartości naukowe i poznawcze opiniowanej rozprawy
znajdują się w rozdziałach 2 – 4, a zwłaszcza w rozdziale 4. Zdecydowanie mogę zgodzić się
z Autorem rozprawy, iż na podkreślenie zasługują zwłaszcza następujące elementy
o oryginalnym lub częściowo oryginalnym charakterze, które można opisać w postaci trzech
głównych elementów:
- opracowanie własnego, oryginalnego i bardzo skutecznego algorytmu programu NaviVTS,
pozwalającego na poprawę dokładności wyznaczenia pozycji śledzonych jednostek.
Algorytm ten posiada charakter otwarty, co umożliwia jego łatwe doskonalenie w miarę
pozyskiwania nowych informacji i danych, nawet w trakcie użytkowania go przez operatorów
Centrum VTS;
- wnikliwa, oparta na kilku przykładowych scenariuszach, analiza metody wyrównania
pomiaru odległości śledzonej jednostki od monitorujących ją urządzeń radarowych stacji
brzegowych, a przede wszystkim wypracowanie i wszechstronne zweryfikowanie własnej
metody działań, charakteryzującej się wyraźnie lepszą dokładnością od metod dotychczas
publikowanych w literaturze;
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- skuteczne zastosowanie własnego algorytmu do problemu wyznaczania współrzędnych
śledzonej jednostki, potwierdzone praktycznymi przykładami obliczeniowymi.
W moim przekonaniu wartość naukowa i poznawcza wymienionych elementów oryginalnych
opiniowanej rozprawy plasuje ją powyżej przeciętnej dla prac doktorskich przedstawianych do
obrony w uczelniach technicznych w ostatnich latach.
Oprócz wyżej wymienionych wartości poznawczych opiniowanej rozprawy niesie ona bardzo
ważne wartości aplikacyjne. Metoda opracowana przez Autora może być wykorzystywana
praktycznie zarówno przez istniejące ośrodki nadzoru ruchu statków VTS, VTMS oraz VTMIS,
jak i w przyszłościowych rozwiązaniach interaktywnych sieciach radarowych. Można
oczekiwać, że wykorzystywanie metody opracowanej przez Autora przyczyni się zarówno do
poprawy dokładności wyznaczania położenia śledzonych jednostek, a tym samym do znacznego
podniesienia poziomu bezpieczeństwa na morzu.
Jednoczesne pozyskiwanie danych o jednostkach pływających z nowoczesnych radarów
brzegowych może stworzyć nową jakość oceny bezpieczeństwa żeglugi dzięki uzyskaniu
pełniejszej i dokładniejszej informacji. Ich rozmieszczenie wokół akwenu objętym systemami
monitorowania i nadzoru ruchu statków pozwala na jednoczesne obserwacje tej samej jednostki,
co powinno pozwolić na określenie jej pozycji z większą dokładnością.
Właśnie pomysł opracowania własnej, oryginalnej, bardzo skutecznej, uniwersalnej
metody fuzji danych i nakładania informacji radarowej z wielu źródeł w celu podniesienia
dokładności pozycji uważam za oryginalne osiągnięcie twórcze Doktoranta.
Postawionym i zrealizowanym w rozprawie celem naukowym była automatyzacja procesu
pozyskiwania wysoko dokładnej pozycji statku z wykorzystaniem nowoczesnych metod
M-estymacji, stosowanych w geodezji, które w dużym stopniu mogą ograniczyć wpływ błędów
grubych na prowadzenie nawigacji. Stworzenie modelu poprawiania zmierzonej odległości ze
stacji brzegowej do echa radarowego w funkcji położenia radarowej stacji brzegowej względem
poruszającej się jednostki pływającej. Na potrzeby pracy przyjęto jako model matematyczny
jednostki pływającej połączenie elipsy i prostokąta (część dziobową statku stanowiła elipsa,
natomiast część rufową prostokąt).
W celu realizacji hipotezy roboczej opracowano własną metodykę określania pozycji
w systemach VTS wykorzystując obserwacje radarowe. Opracowano algorytm, który
w poszczególnych krokach daje odpowiedź jak zwiększyć wiarygodność danych radarowych
i ich dokładność. Na podstawie opracowanej metodyki utworzono aplikację, która
wykorzystując parametry nawigacyjne oraz metody estymacji odpornej z duńską funkcją
tłumienia wyznacza estymowaną pozycję jednostki i pozwala w sposób graficzny przedstawić
ją na mapie.
Pragnę podkreślić, iż w języku polskim nie ukazało się dotąd opracowanie, które by w sposób
tak wyczerpujący (na tym etapie) i kompleksowy przedstawiało problem zastosowania metod
odpornej estymacji do wyznaczania położenia echa radarowego jednostki pływającej
w systemach nadzoru ruchu statków. Czytanie rozprawy było tym przyjemniejsze, iż Autorowi
udało się zrobić to w sposób przejrzysty, ciekawy i zajmujący.
Choć Autor nie uniknął popełnienia mniej lub bardziej istotnych błędów, zwłaszcza
w odniesieniu do poczynionych założeń, choćby arbitralnej rezygnacji z kilku istotnych danych
(świadomego pominięcia ich w rozważaniach), dokonał licznych uproszczeń (to akurat można
uznać nawet za plus), idąc w wielu miejscach na skróty, to jednak godne podkreślenia jest to, iż
zmierzył się z tym trudnym problemem podniesienia dokładności określenia pozycji śledzonego
obiektu, do którego z różnym skutkiem podchodziło w Polsce w poprzednich latach wielu
śmiałków, m.in. Andrzej Banachowicz, Krzysztof Czaplewski, Andrzej Niewiak, Andrzej
Stateczny, Tadeusz Stupak, Józef Urbański, Janusz Uriasz, Ryszard Wawruch, Mariusz Wąż,
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czy Zbigniew Wiśniewski. Zmierzył się z tym arcytrudnym problemem i chyba odniósł
sukces, wskazując swym następcom dalszą drogą badań, wyraźnie wytyczając jej kierunki
rozwoju. Podzielam pogląd Autora, iż dalsze badania w tej dziedzinie powinny koncentrować
się na próbie rozbudowy zaimplementowanej metody oraz na praktycznym wykorzystaniu
analitycznych metod usprawniających proces nawigacji.
Mimo możliwości wszechstronnego zastosowania, opracowana metoda nie jest wolna od
ograniczeń. Na obecnym etapie jest to przede wszystkim brak modułu automatyzującego
przygotowanie danych rejestrowanych w trakcie rejsu na potrzeby procesu strojenia modelu (co
wydaje się niezbędne). Stąd dalsze prace ukierunkowane powinny być na opracowanie
interfejsów automatycznej akwizycji i obróbki informacji pozycyjnej śledzonego statku
i dostosowanie ich do potrzeb opracowanego programu komputerowego.
Dalszym niezwykle istotnym, z punktu widzenia efektywności wdrożenia zaproponowanej
metody do praktyki żeglugowej, elementem przyszłych prac powinno być opracowanie bardziej
czytelnego, graficznego interfejsu użytkownika (tym razem może w bardziej uniwersalnym
języku angielskim), co wymagać będzie umiejętnego połączenia teorii projektowania
programów komputerowych z dobrą praktyką pracy na morzu.
Zaproponowana metoda doboru informacji powinna umożliwiać:
 ocenę interfejsu użytkownika w tak wyspecjalizowanym systemie jak system wspomagania
decyzji,
 poznanie pełnych interakcji pomiędzy poszczególnymi danymi, które należy wprowadzić,
 analizę wielu różnych koncepcji wizualizacji informacji bez konieczności drogich badań
rzeczywistych,
 redukcję kosztów badań ze względu na możliwość prowadzenie eksperymentu
symulacyjnego, znacznie tańszego niż wyłącznie w warunkach rzeczywistych.
Chciałbym podkreślić, iż praca ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. Bardzo trudno
wyłuskać z niej zagadnienia czysto geodezyjne. Poruszając się na styku geodezji, kartografii,
nawigacji, hydrografii, transportu, a przede wszystkim informatyki, elektroniki, automatyki,
matematyki, w tym statystyki, telekomunikacji, ekonomii, ekologii, prawa, a nawet ergonomii,
która to każda z dyscyplin posługuje się swoim własnym warsztatem, własną terminologią,
zbiorem fachowych terminów i pojęć, nie sposób nie popełnić chociażby drobnych, oczywiście
niezamierzonych błędów terminologicznych, które mogą, choć nie muszą, być potraktowane
jako błędy merytoryczne.
Rozprawa przygotowana jest na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.
Uwzględnia ona zarówno dorobek teoretyczny, jak i badawczy w sformułowanym zakresie
problemowym. Stawia przede wszystkim ważne pytania teoretyczne, których rozwiązanie – co
czyni ze znakomitym skutkiem Autor rozprawy – posiada istotne znaczenie dla kształtowania
nowego spojrzenia na możliwości optymalizacji parametrów dokładnościowych obserwacji
radarowych i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb, w sensie poznawczym
i implementacyjnym, z uwzględnieniem obowiązujących standardów. Jest to rozprawa
o wyraźnych walorach zarówno teoretycznych, poznawczych, jaki i aplikacyjnych.
Recenzowana rozprawa w pełnym zakresie stanowi oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego, wykazuje wiedzę teoretyczną Autora, a także umiejętność samodzielnego
prowadzenia przez niego pracy naukowej. Szczegółowe uzasadnienie oceny rozwijam w dalszej
części recenzji.
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5. Uwagi redakcyjno-edytorskie
1. Praca została przygotowana bardzo estetycznie, czysto i starannie.
2. Brak większych zastrzeżeń dotyczących układu pracy, struktury podziału treści, kolejności
rozdziałów, jak i kompletności prezentowanych tez.
3. Tabele oraz rysunki (w tym schematy, algorytmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu monitora)
zostały poprawnie opisane i oznaczone. Brak natomiast konsekwencji użycia kolorów większość rysunków jest wielobarwnych, ale niektóre są czarnobiałe (np. rys. 2.1, rys. 3.23.4, rys. 3.6). Trudno domyśleć się jaki klucz zastosował tutaj Autor, ale dla wartości
merytorycznej pracy nie ma to raczej większego znaczenia.
4. Objętość poszczególnych rozdziałów rozprawy jest zróżnicowana; wynosi od kilkunastu
do ok. dwudziestu stron (rozdział 1 - 11 str., rozdział 2 – 21 str., rozdział 3 – 12 str.
i rozdział 4 - 20 str.). W tej sytuacji wydaje się, iż nie byłoby bezzasadne rozważenie
możliwości bardziej szczegółowego podziału rozdziałów 2 i 4 na mniejsze partie
tematyczne. Wówczas wszystkie rozdziały miałyby mniej więcej po ok. dziesięć stron, lub
też, co może byłoby bardziej uzasadnione, zwiększenie objętości rozdziału pierwszego
wprowadzającego i rozbudowa rozdziału trzeciego.
5. Rozprawa jest napisana starannie, poprawnym, barwnym językiem polskim,
z wykorzystaniem prawidłowej terminologii technicznej. Zwraca uwagę bardzo dobre
i przejrzyste opracowanie elementów graficznych. W większości są to rysunki autorskie.
6. Tego typu prace powinny być pisane bezosobowo. Autor używa jednak często także
stwierdzeń w pierwszej osobie. Robi to zdecydowanie zbyt często, nawet wówczas, kiedy
powołuje się na dzieła napisane we współautorstwie.
7. W pracy występują jedynie nieliczne literówki i drobne błędy stylistyczno-językowe lub
terminologiczne, jak na przykład:
- potrójne znaczenie oznaczenia T w tekście i brak stosownych wyjaśnień w Spisie
ważniejszych oznaczeń i skrótów (uwaga ta dotyczy także kilku innych oznaczeń),
- niezbyt szczęśliwe stwierdzenie „… precyzyjniejsze pokrycie ...” (str.14),
- kuriozalne zdanie: „Analiza i krytyka piśmiennictwa jako proces poznawczy dała
odpowiedź na istnienie zasobu publikacji dla rozpatrywanego w pracy problemu
badawczego, na temat jego praktycznego i teoretycznego stanu wiedzy w tym zakresie”
(str.16) – czasem po prostu nie warto tworzyć zdań zbyt złożonych, bo się można łatwo
„zapętlić”.
Niestety pojawiają się też błędy ortograficzne, co w tego typu pracach nie miało prawa się
zdarzyć, np. nie obarczonych (str. 36).
Niewątpliwie czytelność rozprawy poprawiłoby zamieszczenie w Wykazie ważniejszych
oznaczeń i skrótów wielu oznaczeń wykorzystywanych w cytowanych wzorach.
W całej pracy zauważa się też drobne błędy językowe, które nie mają jednak wpływu na
wartość merytoryczną rozprawy, np. … jednoczesnego pozyskiwanie (str. 12), tytuł tabeli
2.4. – Pozycje jednostki z DGPS (str. 37), testy, które przeprowadziłem w oparciu
o rejestrację (str. 37), linowy układ równań (str. 59), Zaszyty Naukowe (str. 77), itd.
8. Znalazłem też kilka błędów w słowach w języku angielskim, np.: zamiast Marine
Pollutans Report (MP) powinno być Marine Pollutants Report (MP) – str. 51. Niestety,
w pracy znalazło się sporo także błędów interpunkcyjnych: brak kropek, przecinków,
średników, spacji, zbyt duże spacje, niepotrzebne przecinki itd.
9. Należy pamiętać, że wzór stanowi integralną część tekstu, i gdy tego wymaga gramatyka
języka polskiego, winien być zakończony przecinkiem lub kropką. O tym zdaje się Autor
całkowicie zapomniał.
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10. Za poważny błąd należy uznać notoryczne posługiwanie się zapisem anglosaskim przy
podawaniu liczb. Zamiast przecinka bardzo często pojawia się niestety kropka do
wskazania części dziesiętnych liczby (np. współrzędne pozycji podane w tabeli 2.1 na str.
28, podobnie jak w tabeli 2.2 na str. 29, itd.). Przykłady niestety można mnożyć: np.
dp = 19.01 [m], dp = 15.93 [m], czy αA = 053.5º, αA = 177.9º na str. 60. Uwaga ta nie
dotyczy tylko kilku sporadycznych, tzw. błędów przy pracy. W całej rozprawie znalazłem
niestety sporo takich zapisów, aż kilkaset. A zatem to już niestety w przypadku pana
Świerczyńskiego reguła. Niestety, jest to prawdziwa zmora młodego pokolenia
korzystającego na co dzień z opracowań w języku angielskim, którzy przyswajają sobie
stosowany tam anglosaski zapis liczb. Uwaga ta dotyczy również osób na co dzień
korzystających z oprogramowania komputerowego. Czy można winić doktoranta za tą
powiedzmy niefrasobliwość? Na pewno powinien zwrócić na to uwagę przygotowując
rozprawę doktorską. Uważam, iż błędy te zdecydowanie powinny być wyłapane podczas
korekty redakcyjnej.
11. Brak Streszczenia pracy i to nie tylko w języku obcym, ale także, a może przede
wszystkim w języku polskim, można niestety uznać za poważne zaniedbanie. Na pochwałę
za to zasługuje zamieszczony z tyłu pracy Spis rysunków oraz Spis tabel.
6. Uwagi szczegółowe
Spis treści
Spis treści jest przejrzysty i czytelny. Jedna z krytycznych uwag odnosi się do załączników,
które można było już na tym etapie opisać bardziej szczegółowo. Taki szczegółowy spis
załączników odnajdujemy dopiero na początku sekcji zatytułowanej Załączniki na str. 82. Inna
krytyczna uwaga odnosi się do tytułu rozdziału czwartego pt. Określenie procedury
wykorzystywania modelu w centrum VTS, w którym zastosowano skrót myślowy. Czytelnik musi
domyślać się, o jaki model chodzi. Niezbyt szczęśliwe jest też zatytułowanie aż trzech
podrozdziałów identycznie Test sprawdzający. Dotyczy to podrozdziału 2.5, 3.2 i 4.2. Poza tymi
drobnymi uwagami dotyczącymi załączników oraz zbyt lapidarnych tytułów recenzent nie ma
innych zastrzeżeń. Korzystanie ze Spisu jest proste i zrozumiałe.
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów
Wykaz ten jest zdecydowanie niepełny. Poza tym obejmuje wyłącznie skróty, co może dziwić.
Ku mojemu zaskoczeniu nie zamieszczono w nim ani jednego oznaczenia. A przecież o rozdziale
drugim i trzecim aż roi się od wzorów i oznaczeń. Do prawdy dziwny zabieg. Być może Autor
chciał sobie ułatwić zadanie, ale niestety zdecydowanie utrudnił czytelnikowi odbiór pracy. Nie
będę wyliczał, których oznaczeń brakuje, bo jak już stwierdziłem brakuje w spisie wszystkich
kilkudziesięciu oznaczeń. Zadałem sobie trud i policzyłem ile ich jest. Otóż w rozdziale
pierwszym pojawiają się cztery oznaczenia, w rozdziale drugim pojawiają się 72 oznaczenia (do
opisania 29 wzorów, 4 tabel i 4 rysunków), w tym 4 z rozdziału pierwszego, natomiast w
rozdziale trzecim pojawia się raptem 14 nowych oznaczeń (do opisania 12 wzorów, 4 tabel i 6
rysunków), co w sumie daje 86 oznaczeń. Niestety, znaczenie nie wszystkich jest wyjaśniane na
bieżąco w tekście. Nawet jeśli któreś z oznaczeń pominąłem, to w całym opracowaniu znalazło
się w sumie zaledwie kilkadziesiąt oznaczeń, w każdym razie na pewno mniej niż sto. Zatem,
czy na prawdę tak trudno było posegregować oznaczenia, poukładać je alfabetycznie
i zrobić z nich wykaz? Robota dosłownie na godzinkę, a jakże inaczej, jakże łatwiej można by
wówczas przebrnąć przez ten karkołomny wywód matematyczny.
Staram się zrozumieć motywy Autora, dlaczego tego nie zrobił. I jedyny powód, jaki
przychodzi mi do głowy to załącznik 7. No tak, z tym byłby kłopot, ale przecież można było
zrobić spis w postaci tabeli i w jednej kolumnie wprowadzić oznaczenia wykorzystywane we
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wzorach, a w sąsiedniej oznaczenia zastosowane w autorskim programie komputerowym
NaviVTS.
Pytanie, czy P na rys. 2.1 zamieszczonym na str. 18 oraz P we wzorach (2.11) na str. 21, to
to samo P? Zdecydowanie nie, bo na str. 18 przez P oznaczono pozycję statku, a zaledwie kilka
stron dalej (na str. 21) P to już macierz wag. Tak nie wolno. I nie jest to jedyny przypadek
podwójnego znaczenia użytych symboli.
Niestety nie są to jedyne „grzechy”, jakie Autor popełnił w tym zakresie w rozprawie. Także
wiele innych oznaczeń występujących w pracy w prezentowanych wzorach powtarza się w kilku
miejscach opracowania w zupełnie różnym znaczeniu, np. litera L to raz macierz wyrazów
wolnych (str. 49-50, 62), innym razem długość statku (np. str. 45, 57, 69), a jeszcze gdzie indziej
oznaczenie latarni morskiej (str. 58); litera T z kolei to raz zanurzenie statku (str. 57), innym
razem T to macierz tłumienia (str. 24), a jeszcze gdzie indziej, w tym w programie
prezentowanym w Załączniku 7, litera T oznacza macierz transponowaną (np. na str. 92 AT to
transponowana macierz A); wreszcie litery a i b raz służą do przedstawienia wymiarów jednostki
(Załącznik 6, str. 88), innym razem litera a to tylko połowa długości jednostki, natomiast b to
połowa jej szerokości (str. 45). Jednym słowem spory bałagan w tych oznaczeniach! Szkoda, że
Autor tego nie uporządkował. Wartość merytoryczna pracy znacznie by wówczas wzrosła.
Jak już stwierdzono, wykaz skrótów nie jest kompletny. Zamieszczono w nim jedynie 17
akronimów i skrótów w tym 12 anglojęzycznych i 5 polskich, zestawionych w porządku
alfabetycznym. Szkoda, że Autor rozwijając skróty wywodzące się z języka angielskiego nie
zamieścił obok nich lub poniżej tłumaczenia pełnej nazwy na język polski. Niestety, lista
skrótów i akronimów jest zdecydowanie zbyt krótka. Przede wszystkim zabrakło w nim użytych
w pracy także skrótów wywodzących się z języka polskiego, np. AMG (str. 1, 3), AMW (str. 17,
75-78), KR (str. 41, 44, 47-48, 57, 88, 92-95, 101-103), l.b. (str. 48-49, 60), MOSG (str. 55),
MPDM (str. 85), MW (str. 17, 55), NR (str. 18-19, 41, 46-48, 59, 88-89, 92-95, 101-103), OW
(str. 54), p.b. (str. 47-48, 60), PE (str. 8), PWN (str. 73), RP (str. 8), RUE (str. 8). Niepotrzebnie
numerując kolejne załączniki Autor użył skrótu NR (w domyśle numer), zapominając że
wielokrotnie użył tego skrótu wcześniej w kontekście terminu Namiar rzeczywisty. Nie wiadomo
dlaczego Autor ograniczył się tylko do tych kilkunastu skrótów. Gdyby Autor użył
sformułowania Wykaz ważniejszych skrótów użytych w pracy zabieg byłby uzasadniony, a tak
nie wiadomo czym kierował się Autor zamieszczając tylko niektóre akronimy, inne całkowicie
w tym miejscu pomijając. Autor nie umieścił w Wykazie kilkudziesięciu innych, wcale niemniej
ważnych skrótów, z których kilka przewija się w pracy wielokrotnie, np.: CADRCS (str. 12, 78),
CARPET (str. 78), Ch. (rys. 1.1, str. 10, a na str. 83 – jako CH), DGPS (str. 29, 37, 80), DR (str.
51; to pomyłka – powinno być DG), ECDIS (str. 17), ER (str. 51), ETA (str. 83), FD (str. 11),
FTD (rys. 4.6, str. 66, rys. 4.7, str. 68), FR (str. 51), HITT (str. 12), HS (str. 51), MATLAB (str.
73), MM (rys. 4.6, str. 66, rys. 4.7, str. 68), MP (str. 51), MSC (str. 44) i inne MSC (str. 74), NM
(str. 85 – raz pisane jako Nm, a tuż obok jako NM), PR (str. 51), RADAR (str. 17), SC (str. 55),
SOLAS (str. 8, 75), SP (str. 51), UKHO (str. 51, 77), UTM (rys. 4.6, str. 66, rys. 4.7, str. 68, 88,
92, 97-100, 108-112, 114-115), WECDIS (str. 17), WGS (rys. 4.6, str. 66, rys. 4.7, str. 68, 92,
97-100, 108-112, 114-115). Dziwne, że w pracy ani razu nie pojawia się skrót IHO, choć
cytowane są dokumenty wypracowane przez tą organizację, np. na str. 67 - standard IHO S-57.
Poza tymi zabrakło mi w pracy takich ważnych dla tematyki rozprawy skrótów jak: CCRP
(Consistent Common Reference Point), EP (Estimated Position), ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), RMS (Root Mean Square), SOLAS, TT
(Target Tracking), VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Service), VTMS
(Vessel Traffic Management Service), czy VTSO (Vessel Traffic Services Operator)
powszechnie przytaczanych w dokumentach IMO, dotyczących urządzeń radarowych,
dokładności pozycji, czy systemów nadzoru ruchu statków VTS, również tych przywołanych
w rozprawie przez Autora. Zabrakło mi również rozwinięcia tytułowego akronimu RADAR.
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Wstęp
We Wstępie zamieszczono krótkie wprowadzenie ogólnie formułując problem. Mimo, iż
prezentowane zagadnienie potraktowano bardzo skrótowo i po macoszemu, trzeba przyznać, iż
kontekst pracy został dobrze zarysowany. Sprowadza się on do stwierdzenia: „Zastosowanie
współczesnych geodezyjnych metod wyrównania w połączeniu z wysokiej klasy radarami
brzegowymi na akwenach o dużym natężeniu ruchu jednostek, gdzie ryzyko kolizji jest
stosunkowo wysokie, może w znacznym stopniu zwiększyć poziom bezpieczeństwa żeglugi.
Jednoczesne pozyskiwanie obrazu radarowego z wielu stacji brzegowych i informacja ze statku
pozwoli określać precyzyjniej współrzędne pozycji jednostki na akwenie objętym systemem VTS.
Analizując powyższe problemy związane z określeniem pozycji statku z kilku brzegowych stacji
radarowych przez operatora VTS, postanowiłem w niniejszej rozprawie opracować metodykę
mogącą w znaczny sposób poprawić bezpieczeństwo żeglugi”.
Poinformowano też w kilku zdaniach jaki jest układ i konstrukcja pracy.
Str. 5
Nie zgadzam się ze stwierdzeniem autora, iż „literatura przedmiotu podaje, że
dokładność pomiaru z wykorzystaniem radaru to 0,01 zakresu jego pracy”. Nie
zawsze tak jest. Szkoda, że Autor nie poświęcił temu zagadnieniu więcej miejsca.
Rozdział 1 - Problem badawczy i metody badań
W Rozdziale 1 zamieszczono krótkie wprowadzenie ogólnie formułując problem badawczy.
Mimo, iż prezentowane zagadnienie potraktowano bardzo skrótowo i po macoszemu, trzeba
przyznać, iż kontekst pracy został dobrze zarysowany. Autor skupił się przede wszystkim na
genezie systemów nadzoru ruchu statków VTS (Vessel Traffic Service). Szkoda, że nie dostrzegł
(raczej pominął ten fakt), iż co najmniej od kilkunastu lat w centrach VTS wykorzystuje się nie
tylko informację pochodzącą z brzegowych stacji radarowych, ale także z odbiorników AIS.
Próba wykorzystania także tej informacji na pewno wzbogaciłaby recenzowaną pracę.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że Autor skupia się w swym opisie stanu zagadnienia na
genezie systemów VTS oraz specyfice pracy radaru. To tym zagadnieniom poświęca swą uwagę
dokonując przeglądu i czyniąc odnośniki do literatury zarówno polskiej jak i obcej. Zupełnie
brak w tym opisie wprowadzenia do rachunku wyrównawczego, statystyki odpornej, metod
estymacji, czy choćby krótkiej definicji tytułowej M-estymacji. Autor ni stąd, ni zowąd (str. 13)
od razu przeskakuje do M-estymacji, powołując się na dokonania panów Wiśniewskiego
i Czaplewskiego. Brak jakiejkolwiek krytycznej, choćby wstępnej analizy zastosowania innych
metod. Nagle pojawia się nowe narzędzie i Autor od razu „kupuje je w ciemno”. Nie wyjaśnia
nawet skąd się wzięła owa literka „M” przy estymacji. A dlaczego nie skorzystał z metod np.
R-estymacji, S-estymacji, czy L-estymacji? Aktualnie w teorii i praktyce opracowania
obserwacji rozważanych jest kilka podstawowych metod estymacji parametrów. Owszem, pełna
zgoda, najbardziej popularne są metody należące do klasy M-estymacji. Najważniejsze spośród
nich, to metoda największej wiarygodności, metoda najmniejszych kwadratów oraz grupa metod
opornych na błędy grube (odporna M-estymacja). Poza tym w rachunku wyrównawczym
znanych jest co najmniej kilka metod M-estymacji różniących się funkcją tłumienia, czy funkcją
wagową. Do najbardziej znanych należą: metoda Hubera, Hampela oraz duńska. Zatem skąd ten
nagły przeskok myślowy? Czy Autor zastanawiał się także nad zastosowaniem innych
znanych metod? Dlaczego wybrał taką a nie inną metodę? Po prostu w pracy stanowczo
brakuje śladów tej wstępnej dyskusji, jakże ważnej dla właściwej oceny dokonań Autora.
Niestety, w żadnym razie rozdział 1 nie może być uznany za Streszczenie rozprawy. Brak też
uwag terminologicznych, czy definicji najważniejszych pojęć pojawiających się w pracy. Autor
nie wyjaśnia co należy rozumieć pod najważniejszymi pojęciami jakich używa (patrz:
3. Struktura formalna pracy).
Jest za to wyczerpujące wyjaśnienie i uzasadnienie czemu wypracowana metoda jest
dedykowana. W Rozdziale 1 opisano genezę wyboru tematu pracy, problemy badawcze,
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hipotezę, cel pracy i metody badań. Przedstawiono funkcjonalność systemu VTS na przykładzie
systemu VTS Zatoka Gdańska, oraz jaką rolę pełni podsystem radarowy. Generalnie to
kilkustronicowe „wprowadzenie” raczej rozczarowuje.
Str. 9
Nie jest prawdą jakoby na Zatoce Gdańskiej funkcjonowały trzy duże porty: Gdynia,
Gdańsk Nowy Port i Gdańsk Port Północny. Nad Zatoka Gdańską leżą dwa duże
porty Gdynia i Gdańsk oraz kilka mniejszych portów i przystani i obejmuje także
część rosyjską. Nowy Port i Port Północny stanowią jeden Morski Port Handlowy
Gdańsk.
Str. 9
Autor używa w pracy zamiennie zapisu VTS ZATOKA GDAŃSKA oraz VTS
Zatoka Gdańska. Na str. 9 znalazły się obie formy zapisu tuż obok siebie.
Str. 12
Autor informuje, iż w roku 2012 opisał sposób dystrybucji sygnałów powołując się
przy tym nie na swój artykuł a napisany we współautorstwie [Świerczyński,
Czaplewski, 2012]. Nie ukrywam, iż wygląda to dość dwuznacznie. Podobny,
równie niefortunny zapis znalazł się już na kolejnej stronie (str. 13), a także na
stronach następnych. I niestety, nie są to jedyne sformułowania w recenzowanej
rozprawie, kiedy Autor pisze w pierwszej osobie (zaproponowałem, opisałem,
przedstawiłem, potwierdziłem, określiłem, znalazłem, wybrałem, przyjąłem,
przeanalizowałem), odwołując się przy tym do opracowań napisanych we
współautorstwie. Zdecydowanie lepiej i zgrabniej wypadłoby to, gdyby autor pisał
bezosobowo, czyli np.: zaproponowano, opisano, przedstawiono, potwierdzono,
określono, znaleziono, wybrano, przyjęto, przeanalizowano, itd. Wówczas takie
stwierdzenia już by tak nie raziły. Zwracam uwagę na to, iż ani jedna pozycja podana
w Bibliografii nie jest wyłącznym dziełem Autora - wszystkie są napisane we
współautorstwie. Zatem mogłoby tu pojawić się podejrzenie, że kolejni
współautorzy dopisywali swoje nazwiska nie będąc autorami publikacji, co swym
niezręcznym sformułowaniem nieumyślnie sugeruje Autor, bądź też Doktorant
przypisuje sobie osiągnięcia i dokonania innych osób, z którymi publikował
w przeszłości wspólne dzieła. Zarzut brzmi brutalnie, ale naprawdę czasem trudno
jednoznacznie ustalić co jest dziełem Doktoranta, a co jego promotora. Jak rozdzielić
dokonania obu panów, kiedy podpisali się pod cytowanymi opracowaniami
wspólnie? Celowo zwracam Doktorantowi uwagę na tą jakże delikatną kwestię, by
nie popełniał podobnych błędów w przyszłości. I tu chcę uspokoić wszystkich
zainteresowanych. Obserwuję Doktoranta od kilku lat, widząc wyraźny postęp
w tym co pisze, jak pisze, z kim pisze i gdzie pisze. Chciałbym podkreślić, iż nie
mam żadnych wątpliwości co jest dziełem Autora, jakie są jego dokonania, a jaka
była rola promotora i innych współautorów, których z resztą bardzo szanuję. Moja,
wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, złośliwa uwaga jest w istocie życzliwą
radą starszego kolegi i tak proszę by ją potraktować.
Str. 13
Nie jest prawdą, iż metody estymacji zaczęto wykorzystywać w nawigacji dopiero
w ostatnich 15 latach. To się zaczęło nieco wcześniej. W opublikowanej w roku 2017
monografii pt. „Nawigacja analityczna” autorstwa panów K. Czaplewskiego oraz
Z. Wiśniewskiego, na których powołuje się Doktorant, sami autorzy wymieniają
w Spisie literatury kilka dzieł wcześniejszych, m.in. Robust estimation of location
parameter P.J. Hubera z 1964 r. Znane są też opracowania, np. S.P. Mertikasa
z początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jeśli chodzi o problem nakładania
obrazu radarowego to warto zwrócić uwagę także na wczesne prace L.M. Novaka:
Correlation Algorithms for Radar Map Matching. IEEE Transactions on Aerospace
and Electronic Systems. AES–14 (July 1978) oraz Radar target detection and map-
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matching algorithm studies. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic
Systems, AES-16 (Sept. 1980).
Str. 14
Autor pisze, że dla dużych jednostek wartość błędu zmierzonej odległości będzie
zależna od położenia względem brzegowej stacji radarowej. Dla małych jednostek
także!
Str. 14-15 Autor pisze, że podczas analiz trzeba przyjąć uproszczony model jednostki
pływającej w płaszczyźnie 2D (pomimo złożoności kształtu jednostki,
w zrealizowanych badaniach przyjął, że modelem uproszczonym opisującym kształt
statku będzie połączenie elipsy i prostokąta). Całkiem słuszne założenie
(uproszczenie). Dostrzegam tu jednak pewien brak konsekwencji. Na str. 72 we
Wnioskach końcowych Autor pisze o potrzebie tworzenia przestrzennego obrazu
radarowego, o modelowaniu uzyskiwanej informacji w wyniku fuzji obrazów z kilku
radarów w jeden „przestrzenny” obraz echa obiektu w celu uzyskania dokładnej
pozycji obiektu na mapie elektronicznej. A zatem obraz 2D czy 3D? Bryła, czy
figura?
Str. 15
Znów ten nieszczęsny przykład VTS Zatoka Gdańska. Rozumiem, że jest to przykład
nam wszystkim najbliższy pod każdym względem, ale rozprawa doktorska powinna
mieć charakter uniwersalny. Nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do
przykładów z własnego podwórka. Bo wówczas, jak już wspomniałem, byłby to
tylko zwykły projekt inżynierski, wdrożenie rozwiązania technologicznego.
Str. 16
„Analiza i krytyka piśmiennictwa…” – patrz komentarz w sekcji 5. Uwagi
redakcyjno-edytorskie.
Str. 17
Dobrze, że Autor sam przyznał, że dostrzega duże braki w opracowanym Wykazie
literatury. Rzeczywiście w Wykazie tym mogło być wymienionych więcej pozycji
źródłowych.
Str. 17
Tytuł sekcji nie może być traktowany jednocześnie jako początek pierwszego zdania
w niej zawartego. „Wykorzystywana była podczas gromadzenia i porządkowaniu
danych z obserwacji radarowych”. W zdaniu brakuje podmiotu - metoda
statystyczna.
Str. 17
Brak konsekwencji. Na str. 16 Autor pisze, że „Metody badań naukowych są
sposobem poznawania prawdy i stanowią drogę do rozwiązywania już
sprecyzowanego problemu”. Tymczasem pisząc o wykorzystanej metodzie analizy
i krytyki piśmiennictwa, informuje, że podzielił ten proces na dwa etapy.
W pierwszym podjął próbę sformułowania problemu…
Rozdział 2
W rozdziale 2, zatytułowanym Budowa modelu wyznaczania pozycji z wykorzystaniem
obserwacji ze stacji VTS, przedstawiono budowę modelu matematycznego wyznaczania pozycji
w oparciu o obserwacje radarowe, określono zadanie wyrównawcze i przeprowadzono testy
sprawdzające słuszność wyboru metody.
Str. 29
Jak podaje Autor, dla przeprowadzenia testu uzyskał ze statku po dwie pozycje
określone w tym samym czasie. Jedną pozycją była pozycja z wykorzystaniem
odbiornika DGPS, natomiast drugą pozycję otrzymał od oficera wachtowego, który
wyznaczył ją z innych dostępnych systemów pozycjonowania. W tabeli 2.2. Autor
zamieścił współrzędne pozycji wyznaczonych przez oficera wachtowego, nazwane
w dalszej części testu pozycjami oczekiwanymi jednostki. Ciekaw jestem jakie to
były te inne dostępne systemy pozycjonowania. W tabeli 2.2. Autor zamieścił
współrzędne tych pozycji z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku,
φ1= 54°30.280' N.
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Na jakiej podstawie Autor przyjął średni błąd każdej wykonanej obserwacji dla
każdej pozycji m = 10 metrów?
Str. 28-35 W zapisie liczb zamiast przecinka pojawia się kropka. I tak już jest dalej w całej
pracy, z wyjątkiem dosłownie kilku wywodów.
Str. 35
Na wykresie prezentowanym na rys. 2.3 na osi rzędnych i odciętych brak strzałek
i oznaczeń (podobnie jak na rys. 4.5 na str. 65).
Zaproponowana w rozdziale drugim metoda wyznaczania pozycji statku na akwenie objętym
monitorowaniem w ramach systemu VTS, będąca realizacją celu cząstkowego, jakim była
analiza współczesnych metod odpornej M-estymacji, może być wykorzystana jako zapasowe
narzędzie wspomagające operatora VTS gdy:
 udzielana jest statkowi asysta nawigacyjna, w przypadku niemożności wyznaczenia pozycji
obserwowanej ze względu na nieprawidłową pracę dostępnych systemów nawigacyjnych,
 podczas złych warunków hydrometeorologicznych panujących na akwenach objętych
systemem VTS,
 niezbędna jest szybka identyfikacja obiektu przez operatora VTS w rejonach o dużym
natężeniu ruchu,
 wymagane jest niezależne potwierdzenie prawidłowości danych uzyskanych od oficera
wachtowego.
Rozdział 3
W rozdziale trzecim, zatytułowanym Model poprawiania zmierzonej odległości radarowej
zaproponowano matematyczny model poprawiania zmierzonych odległości w funkcji
topologicznych relacji między statkiem, a anteną stacji radarowej. Zaproponowany model
poddano testom.
Str. 41
nie wiem dlaczego namiar rzeczywisty z radaru na obiekt został oznaczony we
wzorze (3.1) dość nietypowo, bo z użyciem indeksu górnego NRR, a nie z użyciem
indeksu dolnego NRR.
Str. 42
można zastanawiać się co należy rozumieć pod pojęciem pozycja statku. Autor jak
widać przyjął założenie, że pozycja statku jest w środku echa radarowego,
a dokładniej mówiąc w środku elipsy/prostokąta. Już we Wstępie informuje nas, że
w realizowanych badaniach przyjął, iż modelem uproszczonym opisującym kształt
statku jest połączenie elipsy (przód) i prostokąta (tył statku).
Str. 46
Podając współrzędne pozycji śledzonej jednostki nie wskazano, że chodzi
o szerokość północną N i długość wschodnią E, podobnie jak w rozdziale IV na str.
57. Poza tym nie wiadomo dlaczego teraz nagle za pozycję statku śledzonego
uznano, pozycję otrzymaną z systemu AIS.
Str. 49
zgodnie z Układem SI po wartościach przed podaniem jednostek miary należy zrobić
spację, np. 21.41[m].
Str. 49-50 pojawiają się wątpliwości co do przyjętej dokładności.
Rozdział 4
W rozdziale czwartym, zatytułowanym Określenie procedury wykorzystywania modelu
w centrum VTS przedstawiono autorską propozycję uzupełnienia procedur mogących usprawnić
prace operatora w systemie VTS.
Str. 51
Pozycją źródłową dotyczącą systemu VTS Zatoka Gdańska nie jest [UKHO, 2017],
a Rezolucja IMO MSC.249(83) przyjęta 8 października 2007, gdzie mowa jest
o równoleżniku 54°45′N, a nie jak podaje Autor 54°45,000′N.
Str. 51
podając jeden z raportów Dangerous Goods Report zamiast użytego akronimu (DR)
powinno być (DG).
Str. 29
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Podając współrzędne pozycji śledzonej jednostki nie wskazano, że chodzi
o szerokość północną N i długość wschodnią E, podobnie jak w rozdziale III na str.
46.
Str. 65
Na wykresie prezentowanym na rys. 4.5 na osi rzędnych i odciętych brak strzałek
i oznaczeń (podobnie jak na rys. 2.3 na str. 35).
Wnioski końcowe
Rozprawę kończą wnioski podsumowujące stopień realizacji hipotezy i celów określonych
w rozprawie.
Jak już podałem w uwagach ogólnych wnioski końcowe są godne szczególnej uwagi,
opracowano je bardzo trafnie i precyzyjnie. We Wnioskach końcowych przeprowadzono
dyskusję wyników i podano zakres stosowalności opisanej metody. Kierunki dalszych badań
i prac nad udoskonalaniem systemu są wykreślone w miarę poprawnie, choć i tu Autor nie
ustrzegł się popełnienia drobnych błędów merytorycznych.
Bibliografia
Spis literatury obejmuje 88 pozycji z lat 1968 – 2017 (z czego tylko 11 pozycji sprzed 2000
roku), w tym 29 w języku polskim (co stanowi 33%) oraz 59 w języku angielskim (co stanowi
67%), w tym 5 adresów stron internetowych. Autor jest autorem 16 pozycji wymienionych
w Bibliografii, wszystkich we współautorstwie, w tym 9 wraz z promotorem pracy.
Spis jest jednolity, jasny i czytelny. Zachowano układ alfabetyczny. Po nazwisku autorów
podana jest data wydania. Widać, iż Autor skorzystał z międzynarodowej normy PN-ISO 690
z 2012 roku: Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych
i powołań na zasoby informacji, podającej wytyczne dotyczące opracowywania przypisów
bibliograficznych. Ma ona zastosowanie do przypisów bibliograficznych i powołań na
wszelkiego typu zasoby informacji, w tym, choć nie wyłącznie: wydawnictwa zwarte,
wydawnictwa ciągłe, dokumenty niesamoistne, dokumenty patentowe, materiały kartograficzne,
elektroniczne zasoby informacji (łącznie z programami komputerowymi i bazami danych),
wydruki, fotografie, itd.
W spisie literatury znalazły się pozycje (nie licząc pozycji własnych) dotyczące radaru
(24 pozycje), estymacji pozycji radarowych (1 pozycja), opracowania wyników pomiarów
(3 pozycje), ale tylko dwie pozycje źródłowe na temat estymacji odpornościowej (Robust
Estimation), co może dziwić, bo to przecież pojęcie tytułowe. Zabrakło choćby takich
sztandarowych pozycji jak:
Str. 57

Hampel F.R., Ronchetti E.M., Rousseeuw P.J., Stahel W.A.: Robust Statistics - The Approach Based on
Influence Functions. Wiley, 1986 (ponowna publikacja w 2005),
Huber P.J.: Robust Statistics. Wiley, 1981 (ponowna publikacja w 2004),
Maronna R., Martin D., Yohai V.: Robust Statistics - Theory and Methods. Wiley, 2006,
Rousseeuw P.J., Leroy A.M: Robust Regression and Outlier Detection. Wiley, 1987 (ponowna publikacja w
2003),

czy jednej z pierwszej prac na temat tych metod opublikowanych w języku polskim:
Pleszczyńska W.: Odporne metody statystyczne („Robust Statistics”). „Wiadomości statystyczne”. 1-12, s. 20,
1976. Główny Urząd Statystyczny,

a także jednej z pierwszych prac wykorzystujących metodę M-estymacji w nawigacji morskiej:
Hernandez O., Bouchereau F., Munoz D.: Maximum Likelihood Position Estimation in Ad-Hoc Networks Using
a Dead Reckoning Approach. IEEE Trans. Wirel. Commun. 2008; 7: 1572–1584,

czy choćby jednej z ostatnich prób zastosowania M-estymacji w nawigacji morskiej opisanej
w Journal of Navigation:
Tseng C.H., Lin S.F., Jwo D.J.: Robust Huber-Based Cubature Kalman Filter for GPS Navigation Processing.
Journal of Navigation, Vol. 70, No. 3, May 2017, pp. 527-546.
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W tekście na str. 8 jest odwołanie do pozycji [UMG, 2014a], tymczasem w spisie literatury
nie ma takiej pozycji. Jest tylko pozycja [UMG, 2014]. Zatem doszło zapewne do drobnej
pomyłki. Nie jest to jednak odosobniony przypadek. Podobna sytuacja dotyczy publikacji
[Kramp, Kubik, 1982], do której odwołanie znalazło się na stronie 26. Natomiast w Wykazie
Literatury brak jest takiej pozycji! Na tej samej stronie 26 znalazła się jeszcze jedna pozycja
[Duchnowski, 2001], którą Autor zapomniał wprowadzić do Spisu literatury.
Brak konsekwencji dot. odwołań w tekście do publikacji wieloautorskich. Raz Autor
wymienia cały skład autorski np. [Wei, Meng, Liu, Wang, 2010], by jeszcze w tym samym
wierszu wymienić z nazwiska tylko pierwszego autora np. [Chrzanowski, i inni, 2010].
Z nieznanych powodów w Spisie literatury zamieszczono kilkadziesiąt pozycji źródłowych
(dokładnie aż 48 pozycji), do których Autor nie odwołuje się w tekście ani razu:
Bassem R. Mahafza, 2013. Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB Third Edition, Chapman and
Hall/CRC Huntsville, Alabama.
Curry R., 2004. Radar System Performance Modeling, Second Edition, Artech House, Norwood.
Dyrcz Cz., Nitner H., Specht C., 2012. Wymagania stawiane radionawigacyjnym systemom pozycjonowania,
„Przegląd Hydrograficzny”, nr7, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, 2012, str. 15-35.
Felski A., Naus K., Świerczyński S., Wąż M., Zwolan P., 2014. Present status and tendencies in docking systems’
development, Annual of Navigation 21/2014.
Felski A., Naus K., Świerczyński S., Wąż M., Zwolan P., 2014. Tendencje rozwoju systemów wspomagania pilota
morskiego, Logistyka nr 6/2014, str. 3544-3551.
Górski S., Jackowski K., Urbański J., 1990. Ocena dokładności prowadzenia nawigacji, Wyższa Szkoła Morska.
Wydaw. Uczelniane, Gdynia.
Górski S., 1997. Ocena dokładności w nawigacji morskiej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
IALA, 2007. IALA Recommendation V-128 On Operational and Technical Performance Requirements for VTS
Equipment, Edition 3.0, June 2007.
IALA, 2012. The IALA Vessel Traffic Services Manual, Edition 5.
IMO, 1995. IMO Resolution A.823(19) Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
IMO, 1996. IMO Resolution MSC.64 (67), annex 4, Performance Standards for Radar Equipment.
IMO, 2001. IMO Resolution A.915(22), Adopted on 29 November 2001, Revised Maritime Policy And
Requirements For A Future Global Navigation Satellite System (GNSS).
IMO, 2002b. IMO Resolution MSC/Circ.1065, IALA Standards For Training And Certification Of Vessel Traffic
Service (VTS) Personnel.
IMO, 2004a. IMO Resolution MSC.192(79) adopted on 6 December 2004, Adoption Of The Revised Performance
Standards For Radar Equipment.
IMO, 2004b. IMO Review Of Performance Standards For Radar Equipment, NAV 50/9,2004.
IMO, 2005. IMO Resolution A.820(19) Performance Standards for Navigational Radar Equipment for High-Speed
Craft.
IMO, 2009. IMO Resolution A.278(VIII) Supplement to Performance Standards for Navigational Radar
Equipment.
Jurdziński M., 2013. Podstawy nawigacji morskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
Konwencja 2006. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS : tekst jednolity,
2006 : jednolity tekst polski Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 wraz
z Protokołem 1988, przynależnymi załącznikami i certyfikatami, Polski Rejestr Statków, 2006.
Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J., 2007. Ocena dokładności pozycji okrętu, AMW, Gdynia.
Mięsikowski M., Praczyk T., 2005. Estymacja pozycji radarowej obiektu ruchomego na potrzeby służby VTS,
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2005, nr 6.
Ocean Passages for the World, 2014. NP136 Ocean Passages for the World, 6 Edition 2014.
Polski Rejestr Statków, 2016. Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, część V, Urządzenia
Nawigacyjne, styczeń 2016.
Stupak T., 2005. Data transmission in VTS Zatoka Gdańska, Zeszyty Naukowe, Transport, Politechnika Śląska,
z. 59, nr 1691, Gliwice.
Ship's Routeing 2015. IMO Ship's Routeing Edition 2015.
Stupak T., 2008. Analiza parametrów radarowego równania zasięgu, Prace Wydziału Nawigacyjnego nr 22/2008,
Akademia Morska w Gdyni.
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Szklarski A., 2008. Pomiary rzeczywistych wartości skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów
radarowych na przykładzie reflektora Cyclops 1, Prace Wydziału Nawigacyjnego nr 22/2008, Akademia Morska
w Gdyni.
Świerczyński S., Czaplewski K., 2011. Zautomatyzowane stanowisko nawigacji radarowej. Zeszyty Naukowe
AMW, 2011, nr 2(185), str. 7-26.
Świerczyński S., Czaplewski K., 2013c. The Automatic Identification System Operating Jointly With Radar As The
Aid To Navigation, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, nr 36 (108) z. 1, str. 156-161.
Świerczyński S., Czaplewski K., 2014. Wykorzystanie sieci geodezyjnych do wyznaczania pozycji jednostki
w oparciu o obserwacje radarowe, Logistyka nr 6/2014.
Świerczyński S., Wąż M., Stupak T., 2013. Mobilna Platforma Pomiarowa Dla Badania Skutecznej Powierzchni
Odbicia, TTS Technika Transportu Szynowego nr 10/2013, str. 3497-3504.
Świerczyński S., Wąż M., 2014. Koncepcja jednoczesnego wykorzystania wielu stacji radiolokacyjnych do
estymacji ech radarowych na potrzeby systemów VTS, Logistyka, 2014, nr 6.
Świerczyński S., Zwolan P., 2015. Harbour infrastructure inventory development with 3D laser scanning method,
Annual of Navigation 22/2015, str. 99-108.
Świerczyński S., Zwolan P., 2014. Wykorzystanie mobilnej platformy pomiarowej w zastosowaniach
nawigacyjnych, Zeszyty Naukowe AMW, 2014, nr 1 (196), str. 89-10.
Toomay J.C., Hannen Paul J., 2004. Radar Principles for the Non-specialist, Third Edition, SciTech Publishing,
New York USA.
Urbański J., Kopacz Z., Posiła J., 2000. Nawigacja morska, AMW, Gdynia.
UMG, 2016a. Koncepcja Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, Etap I Gdynia 2016.
UMG, 2016b. Koncepcja rozwiązania sprzętowego, Gdynia 2016.
UMG, 2016d. Product Specification SCANTER 2001 Frequency Diversity Single Unit, Gdynia 2016.
UMG, 2016e. Product Specification SCANTER 2001 Single Transceiver Single Frequency - X band, Gdynia 2016.
UMG, 2016i. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. „Przepisy portowe”,
Gdynia 2016.
UMG, 2016j. Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 maja 2005r., Gdynia 2016.
UMG, 2016k. Dokument Funkcjonalny i Operacyjny, Gdynia 2016.
Wąż M., Czaplewski K., 2008. Automatyzacja nawigacji radarowej, Zaszyty Naukowe AM w Szczecinie 13(85).
Wąż M., 2010. Problems with Precise Matching Radar Image to the Nautical Chart, Annual of Navigation 16/2010,
Gdynia.
Wąż M., Świerczyński S., Naus K., 2013. Identification of Object Difficult to Detect by Synchronous Radar
Observation Method, Advances in Marine Navigation: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation.
2013, s. 233-239.
CARPET, 2016. https://www.tno.nl, [dostęp: 11.01.2016].
Radar, 2016. http://www.radartutorial.eu/, [dostęp: 17.05.2016].

Zastanawiam się co mogło być tego powodem. I nie znajduję żadnego rozsądnego
wyjaśnienia. To nie miało prawa się zdarzyć w żadnym opracowaniu, a już na pewno nie
w rozprawie doktorskiej. Nie wiem, być może Autor chciał się pochwalić, że zna więcej pozycji
niż te, z których skorzystał. Może chciał „dowartościować” niektórych Autorów. A może na tylu
pozycjach oparł się w pierwotnej wersji rozprawy, a potem po korekcie autorskiej, zapomniał
usunąć te, z których ostatecznie nie skorzystał. W każdym razie wyszło fatalnie, zabrakło
odpowiedniego warsztatu.
Jest też kilka drobnych literówek. Niestety, nie udało się do końca ujednolicić zapisu pozycji
zamieszczonych w Wykazie literatury: w zdecydowanej większości zapis jest taki sam, są jednak
wyjątki, gdzie tego nie dochowano:
Str. 73-76 Dla niektórych pozycji Autor wskazuje konkretne strony danego periodyku, na
których opublikowano dany artykuł, ale zabrakło konsekwencji: raz Autor używa
słowa strony, np. [Czaplewski, Wiśniewski, 2003], raz skrótu str., np. [Dyrcz,
Nitner, Specht, 2012], czy [Świerczyński, Czaplewski, 2011], innym razem w ogóle
nie podaje stron, np. [Świerczyński, Czaplewski, 2012a].
Str. 75
W Wykazie znalazły się dwie pozycje opublikowane przez Polski Rejestr Statków.
Jedna w Wykazie rozpoczyna się od słowa Konwencja, a druga od nazwy Polski
Rejestr Statków. By być konsekwentnym ta druga powinna rozpocząć się od słowa
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Przepisy, lub też by być konsekwentnym obie pozycje powinny rozpocząć się od
skrótu PRS. Ale to już są już uwagi trzeciorzędne, a może nawet czwartorzędne.
Str. 76
W pozycji [Świerczyński, Czaplewski, 2015] w drugim wierszu nie uwzględniono
spacji pomiędzy niektórymi wyrazami i liczbami: … traffic controller in the VTS
system,Polish Maritime Research,No.3(87)2015,Vol. 22.
Szkoda, że przy opracowaniu Literatury Autor nie skorzystał z międzynarodowej normy
PN-ISO 690 z 2012 roku: Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów
bibliograficznych i powołań na zasoby informacji. Norma ta podaje wytyczne dotyczące
opracowywania przypisów bibliograficznych. Ma ona zastosowanie do przypisów
bibliograficznych i powołań na wszelkiego typu zasoby informacji, w tym, choć nie wyłącznie:
wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, dokumenty niesamoistne, dokumenty patentowe,
materiały kartograficzne, elektroniczne zasoby informacji (łącznie z programami
komputerowymi i bazami danych), wydruki, fotografie, itd.
Spis rysunków oraz Spis tabel
Dobrze opracowane dwa oddzielne spisy, bardzo przydatne przy korzystaniu z pracy.
Załączniki
Do pracy dołączono 7 załączników. W pierwszych pięciu pokazano na jednostronicowych
schematach zaproponowane procedury, jaki powinny obowiązywać w centrum VTS
w następujących sytuacjach nawigacyjnych: pierwsze wywołanie i identyfikacja statku, asysta
nawigacyjna, ograniczona widzialność, zablokowanie toru wodnego, trasy przepływu lub pasa
ruchu oraz statek płynący na niebezpieczeństwo, dwa statki płynące na zderzenie. Załącznik 6
zawiera algorytm programu NaviVTS. I tu należy zauważyć, iż rozpoczyna się on od tego czego
zabrakło na początku pracy, tzn. od wykazu zastosowanych oznaczeń i to z podziałem na dane
wejściowe oraz dane wyjściowe, co na pewno ułatwia odbiór zaproponowanego algorytmu.
Ostatni z załączników zawiera kod programu NaviVTS, przedstawiony na 24 stronach. Stanowi
on najdłuższą samodzielną sekcję zawartą w recenzowanej pracy.
Streszczenie
Niestety brak streszczenia opracowania, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. W tego
typu opracowaniach krótkie i zwięzłe streszczenie powinno się znaleźć, w formie maksymalnie
skondensowanej zawierającej dużą liczbą słów kluczowych, podstawowe tezy pracy
i najważniejsze jej wyniki. Niestety, w żaden sposób za streszczenie nie może zostać uznany ani
Wstęp, ani żaden z podrozdziałów rozdziału 1, ani też Wnioski końcowe, które stanowią jedynie
podsumowanie pracy. Zabrakło nawet choćby zwięzłego opisu zawartości pracy.
Powyższe uwagi szczegółowe nie umniejszają w niczym wartości rozprawy doktorskiej pana
mgr inż. Sławomira Świerczyńskiego, którą jak już wspomniałem oceniam wysoko. Proszę
jednak o wyjaśnienie tych zagadnień, na które zwróciłem szczególną uwagę, a zwłaszcza
tych, które zaznaczyłem w tekście swojej recenzji czcionką wytłuszczoną.
7. Podsumowanie i uwagi końcowe
Jak już wspomniano w uwagach ogólnych oceniam pracę bardzo wysoko. Uważam ją za
pozycję znaczącą i niezwykle potrzebną w polskiej literaturze fachowej. Przedstawione
w rozprawie wyniki badań rzucają nowe światło na stan wiedzy na temat możliwości
wspomagania procesu decyzyjnego w centrach VTS w kontekście dokładności pozycji
obserwowanych jednostek.
Przestudiowanie rozprawy utwierdziło mnie w przekonaniu, iż jej Autor wykazuje
uzdolnienia do pracy naukowej oraz dogłębną znajomość przedmiotu swoich badań.
Stwierdzam, iż przyjęte w rozprawie nazwy, określenia i definicje są w zdecydowanej
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większości, poza tymi nielicznymi wymienionymi w uwagach szczegółowych, zgodne z polskim
słownictwem specjalistycznym. Poziom pracy jest zgodny z jej przeznaczeniem i można przyjąć,
że odpowiada najnowszym osiągnięciom nauki. Drobne korekty terminologiczne i stylistyczne
przedstawiłem w uwagach szczegółowych. Żadna z nich nie dyskredytuje osiągnięć twórczych
Autora.
Całość opracowania wskazuje na dużą dojrzałość badawczą doktoranta i znaczną jego
dociekliwość poznawczą, znajomość metod badawczych i umiejętność ich praktycznego
zastosowania, a także dobrą znajomość literatury przedmiotu. Warsztat naukowy doktoranta
przejawia się głównie w kreatywności poszukiwania nowych, własnych koncepcji. Wynika on
z wiedzy i kompetencji, jakie Autor posiada w badanym obszarze. Warsztat ten, zarówno w
zakresie analizy, jaki syntezy oraz badań empirycznych oceniam jako poprawny. Za
satysfakcjonujący uznaję zarówno dobór narzędzi badawczych, jak i procedury ich
wykorzystania. Zabrakło mi jedynie wstępnej dyskusji uzasadniającej wybór/dobór właściwych
narzędzi.
Reasumując powyższe stwierdzam, iż rozprawa doktorska mgr inż. Sławomira
Świerczyńskiego spełnia bez zastrzeżeń wszystkie wymagania aktualnie obowiązującej Ustawy
i związanych z nią rozporządzeń, odnoszące się do rozpraw doktorskich, czyli stanowi
prawidłowe i oryginalne rozwiązanie dobrze postawionego problemu naukowego, stanowiąc
wartościowy przyczynek naukowy i technologiczny do problematyki wspomagania procesu
decyzyjnego tematycznie ukierunkowanego na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na morzu.
Autor wykazał się szeroką i dobrze ugruntowaną wiedzą z zakresu geodezji, rachunku
wyrównawczego, statystyki odpornościowej, oraz nawigacji morskiej. Zademonstrował
przekonywująco swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne w dziedzinie tworzenia
zaawansowanych algorytmów i programów komputerowych w złożonych zastosowaniach
nawigacyjnych. Rozprawa plasuje się w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej
Geodezja i kartografia.
Wnoszę zatem o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie mgr inż. Sławomira Świerczyńskiego do
jej publicznej obrony.

Gdynia, dn. 7 listopada 2017 r.
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