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RECENZJA
rozprawy doktorskiejmgr.inż.TomaszaHinza
pt: ''Analiza ryryka jako alternaĘwnametodaocenybezpieczeństwa
statkuw stanienieuszkodzonym''
statecznościowego
Podstawa prawna: zlecenie Dziekana Wydziatu oceanotechniki i okrętownictwa
Politechniki Gdanskiej z |7 .11.2015 r. na ponownąrecenzję rozprawy o tym Samym
tytule,po jej uzupełnieniui poprawieniu.

1. Przedmiot i cel rozprawy

jest jedn4 z najwainiejszychwłaściwości
statku,jak i kaŻdego
Statęczność
innego obięktu pĘwEącego.Utrata stateczności,
niezaleznieod jej przyczyny,moze
częstoprowadzićdo katastroffmorskiejzzatonięciemstatkuwłącznie.
Podstawyteoretycznedotycz4cestatecznoŚcisą znanęjuŻ od prawie 300 lat, a
pierwsze kryteria, którę wykorzystywano do projektowaniastatku i oceny jego
znanesą od ponad 100 lat. Mimo doskonaleniakryteriów stateczności
stateczności
nadal występująkatastrofumorskie rwiązane z utratą statecznoŚci i zatonięciem
statku.od 2008 roku odpowiedniPodkomitetMiędzynarodowejorganizacjiMorskiej
prace nad nowymi kryteriamistateczności
rozpoczął'
statkuw stanienieuszkodzonym
drugiej generacji.W tym celu sklasyfikowanosyfuacje,które powodująpowstanie
ryzyka wystąpienia utraty statecznościstatku. Jedną z wazniejszych sytuacji
związanych z utratą statecznościjest Stan zdefiniowany jako ''dead ship
condition''(DSC), czyli stanu,w którym statękz jakiejkolwiek przyczlny utracił

napęd lub zdolnośćdo jego uzywania. W tym stanie statek swobodnię dryfuje'
oddziĄwuje

na niego falowanie i wiatr, ma naturalną skłonnośódo ustawienia się

bokięm do fali. W tej sytuacji koĘsania boczne statku wywołane falowaniem, a takŻe
dodatkowym oddziaĘwaniem wiatru mogą doprowadziÓ do przewrócenia statku.
Analiza sytuacji DSC może być prowadzona za pomocą metod teoretyczno.
numerycznych lub doświadczalnych. badania modelu w basęnie \ub rueczywistego
statku w warunkach morskich. Wyniki takich ana|iz lub badań doświadczalnychsą
wykorzystywane do opracowywania nowych lub poprawienia istniejących kryteriów
statecznościnp. tzw. kryterium pogodowego.
od pewnego czasu, podczas dyskusji na forum IMo pojawiĘ się głosy o
konieczności podjęcia prac nad zastosowaniem ana|iz ryzyka do zagadnieh
bezpieczeństwa statecznoŚciowego, jako altematywnej metody do przepisów i kryteriów stateczności stosowanych obecnie. Takimi metodami, mogącymi mięó
zastosowanie do oceny bezpieczeństwa statecznoŚciowego statku a opaĘmi o ocenę

ryrykasą:
.

(SafetyCase- SC),
PruypadkiBezpieczeństwa

.

Formalnaocęna Bezpieczeństwa(FormalSafeĘ Assessmęnt- FSA).
Analizując aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwastatecznościowego

statkuoraz za|eceniaKomitetuBezpieczeństwaIMo, Doktorantw rozdz. 1.1.swojej
problem badawczyi postawiłstosownehipotery.Na
pracy doktorskiejsformułował
ich podstawie,w rozdz. 1.2. postawiłgłówny cel swojej rozpraw, który brzmi:
,,stworzenieprobabitistycznegomodelu ryąyka wypadku statecznościowego
statku,
odpowiedniego do oceny bezpieczeństwa statecznościowegostatku w stanie
nieuszkodzonym".
Realizacjatego celu ma być dokonanaZa pomocąprobabilisĘcznegomodęlu
prryczynowegowykorzystującegosieci Bayes'a.Do rea|izacjitego celu niezbędnejest
w tym wypadku ryzyka
takŻe określęnięryZyka wypadku statęcznościowego,
wynikającęgoz rea|izacjiscęnariuszaDSC. W scenariuszutym naLeĘ zbadaćczy lub
kiedy, w trakcie rosnących kotysań statku ustawionego burtą do fali, nastąpi

przewrócenie i zatonięcia statku. Do takich badań Doktorant wykorzystał program
komputerowy pod nazwą LaiDyn.
Przedstawiony przęz Doktoranta cel pracy oraz proponowany sposób jego
rorwiązania jest zadaniem ambitnym i trudnym do pełnego zrea|izowania a
jednocześniębardzo aktualnym i niezbędnym przy formułowaniu nowej generacji
kryteriów statecznościowych.Temat rozpraw doktorskiej jak i jej cel są prawidłowo
sformułowane' są waŻne z punktu widzenia projektowania i eksploatacji statków
transportowych, a ewęntualne wyniki mogą być wykorzystane w formułowaniu
przepisów statecznościowych
nowej generacji.

2. Ocena strony formalnej rozprawy

Rozprawa doktorska składa się z pięciu głównych rozdziałów, szósty rozdziat
zawięra wnioski i rekomendacjedla dalszych prac, bibliografii (|42 pozycje), spisu
rysunków, tabel, skrótów, lisĘ symboli, dwóch załączników - łącznie całapraca |iczy
87 stron.
Na początku pracy jest list symboli, która oprócz wielkości fizycznych lub
zmiennych występującychwe wzorach (wielkoŚci tę nie majq przypisanychjednostek
miary) zawięra takię roŻnę inne oznaczenia jak np. wiedza BK, pora dnia D,
hipoteza H, itp. Lista ta nie jest opracowanazgonie Zprzyję!;ymizasadami.
Rozdział 1. (5 str.) zawiera wprowadzenie, przedstawia problemy badawcze,
stawiane hipotezy, cel pracy oraz bardzo skrótowo metody badawcze zastosowane w
pracy.
Rozdział' 2. (11 str.) zawięra ryS historyczny badań nad statecznością,
współczesneprzepisy statecznościowe
oraz propozycje IMo dotyczące opracowania
kryteriów nowej generacji. W tym rozdzia|ę znajduje się uzasadnienie podjęcia prac
badawczych przedstawionych w rozprawie doktorskiej.
Rozdział' 3. (10 str.) zawięra kótki
bezpieczeństwa obiektów

przeg|qd i opis ogólnych metod oceny

technicznych wykorzystujących

ana|izę ryzyka.

W podsumowaniu tego rozdziału, Doktorant wymienia dwie metody: przypadki
bezpieczeństwa (sC) i formalną ocęnę bezpieczeństwa (FSA)' którę mogą być
zastosowane jako alternatywne metody do oceny bezpieczeitstwa statecznościowego
statku.
Rozdział 4. (31 str.) zawiera opracowany przęz Doktoranta model ryzyka
wypadku statecznościowego statku w stanie nieuszkodzonym. Ze względu na
przedstawiony problem badawczy i ce| pracy jest to najważniejszy rozdział rozprawy
doktorskiej.Modęl ten doĘcryl dryfującegostatkubez napędu,czy|i przypadku DSC.
Model ten opaĘ jest o sieci Bayes'a. Doktorant uzasadniawybór sięci Bayes'a tym,
żę:

.

takie podejście,z dobrym skutkiem,jest stosowanena Świecię do podobnych
zagadnien,

.

zastosowanię innej metody' jak wspomnianej wczeŚniej FSA, wymagałoby
zgromadzenia duzego zbioru danych statystycznych dotyczących
bezpieczeństwa statecznościowego(aktualnie brakuje duzych zbiorów takich
danych).
Wybór sieci Bayes,aprzezDoktorantajest więc w pełniuzasadnione.
W rozdziale tym Doktorant przedyskutował róine miary ryZyka i do swoich

badań przyj4ł |iczbę potencjalnych ofiar. ofiary w wypadku statecznościowymbędą
wtedy, gdy statek się przewróci i ewentualnie zatonię. Stąd też do okręślęnia
prawdopodobieństwa powstania ofiaą na|eĘ przeprowadzić symulacje ruchu statku
bez napędu w rzecrywistych warunkach pogodowych, a dokładnięsymulacje koĘsań
bocznych. Na podstawie takich symulacji, dLaróżmychwięlkościpoczątkowych (stan
załadowania,parametry geometryczne statku, parametry pogodowe) mozna określić:
czy lub kiedy statek się przewróci oraz czas do przewrócenia, co ma wpĘw na
ewentualną ewakuację pasazerów. Do tych badań wykorzystał istniejący program
komputerowy LaiDyn z Aa|to University w Finlandii (krótki opis tego programu
zawarĘ jest teżw tym rozdzia|e).
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kozdział 5. (14 str.) zawiera, zastosowanie opracowanego przęz Doktoranta
modelu, do oceny bezpieczeństwa statecznościowegoprz1hJadowęgostatku RoPax w
stanię Dęad Ship Condition. Wyniki oceny bezpieczeilstwa statku RoPax, otrzymanez
opracowanego przęz Doktoranta modelu, porównano z obecnie stosowaną metodą w
projektowaniu statków, za|ecaną ptzez odpowiednie przepisy. Wyniki obliczeń w
tradycyjnej metodzie opartej naprryjętych kryteriach statęczności,dla roŻnychstanów
załadowania,charakteryzujących się: połozeniemśrodkaciężkościstatku pokazano na
rys. 5.5 i początkową wysokościąmetacentryczfiąlta rys. 5.6. Wyniki z przęprowadzonej ana|izy ryZyka d|a różmychstanów załadowaniametodą Zaproponowanąprzez
Doktorantaprzedstawionona rys. 5.|2 i 5.I4, na których dodatkowo zaznaczonolinie
minimalnego poziomuryryka, akceptowalnegozpraktycznego punktu widzenia.przy
uzyciu obu metod analizowano bezpieczeństwo statecznościowedla czteręch stanów
załadowania oznaczonych przez LCI+LC4.

Stan LCl

nię spełnia tradycyjnych

kryteriów statęcznościowych,stany LCz i LC3 w minimalnym stopniu spełniająte
kryteria, natomiast stan LC4 spełnia te kryteria z duĘm zapasem, czyli statek, ze
statecznościowego
punktu widzenia będzie pĘwał bezpiecznie (rys. 5.5 i 5.6). Takie
samę wyniki

moŻna wyciągnąć z ana|iry ryZyka wypadku statecznościowego,

wykonanej z wykorzystaniem

alternatywnej metody zaproponowanej przęz

Doktoranta. Mogę więc stwierdzić, Że tradycyjna metoda oceny bezpieczeństwa
statecznościowego,potwierdza prawidłowość zatoŻefi jak i
'opracowanej ptzęz
Doktoranta metody ana|iry ryZyka wypadku statecznoŚciowego w oparciu o sięci
Bayes'a.

3. ocean wartościnaukowejrozprawy
Przedstawiony przęz Doktoranta w rozdz. t.2. cel rozpraw ''stworzęnie
probabilistycznegomodęluryZykawypadkustatęcznościowego
statku,odpowiedniego
do oceny bezpieczeństwa statecznoŚciowegostatku w stanie nieuszkodzonvm''
wymaga:

opracowania m odelu adekwatnegodo oceny b ezpieczeństwastatęcznościowego
statku,
ustalenia nonny do oceny b ezpieczeilstwastatecznoŚci owego,
wykonania oblriczęn'w tym przypadku symulacji komputerowych, prawdopodobieństwa powstania ry zyka utraty bezpieczettstwa,co wynika z przewrócenia
się statku,
walidacji wyników

otrzymanych z probabilistycznego modelu poprzęz

porównanie z wynikami oceny bezpieczeftstwa statku, otrzymanymi z ttady.
cyjnej metody opartej o obowiązujqceprzepisy i kryteria statecznoŚciowe.

1 . Trzy pierwszę rozdziaĘ zawierają powszechnie znafle informacje doĘczące:
IMo (rozdz.2) oraz metod oceny bezpieczeństwaw
statecznoŚci i działalności
oparciu o analizę ryzyka (rozdz. 3). RozdziaĘ te, szczegoInierozdz. 3., zawierają
informacje o alternatywnych metodach oceny bezpieczeństwa oraz metod
(kryterialnych) oceny bezpieczeństwa. Nie wnoszą one nowych wartości
naukowych' są napisanopoprawnie i nie mam merytorycznychuwag.

2 . Najważniejszy od strony naukowej jest rozdziat.4., który zawiera, opracowany
przęz Doktoranta' model ryzyka wypadku statecznoŚciowego statku w stanie
nieuszkodzonym dla scenariusza"deadship condition".
opracowany przez Doktoranta model ryzyka wypadku statecznościowego
składasię z2.chzadan:
.

opracowania właściwegomodęlu ryzyka, zbudowanęgo przy uzyciu sieci
Bayes'a dedykowanych dla konkretnego statku,

.

opracowania modelu numerycznego umozliwiającego symulowanie
przypadku "dead ship condition", a konkretnie zbadanie cry lub kiedy
badany statek przewróci się w zadanych warunkach pogodowych. Tego
typu symuLacje zachowanie się statku w stanie DSC (koĘsanie boczne) są
niezbędne do określeniaprawdopodobieństwa przewrócenia statku, w
wyniku którego będzie potencjalna |iczba ofiar' co jest miarą ryryka w
opracowanym modelu.

kozdział ten za-wiera najwazniejsze elementy naukowe recenzowanej
rozpraw (walidacja metody znajdujesię w rozdz.5),
Pierwsze zadanie, cry|i opracowaniemodelu probabilisĘcznego i ustalenie
nofiny do oceny bezpieczeństwa statecznościowego zostało zrea|izowane
prawidłowo.
Do rea|izacji drugiego zadania wykorzystany został program komputerowy
LaiDyn z Aa|to University, Finlandia. Znajil4ący się w pracy doktorskiej krótki
opis tego programu budzi pewne wątpliwoŚci cry został'on prawidłowo od
strony numerycznejprzygotowany,ale ponieważDoktorant nie jest jego autorem
nie będę oceniał tego programu. Jędnak do załoŻęńi wykonanych symulacji
komputero!\rychkołysań bocznych statku RoPax, przez Doktoranta mam pewne
zastrzęŻęnia:
.

Symulacje komputerowe powinny być wykonane dla falowania
nieregularnego. Na stronie 42. zamięszczona zostałatabela 4.8 parametrów
falowania dfugoterminowegona PółnocnymAtlantyku (w opisie tabeli jest
prawdopodobieństwonatomiast z danych zawaĘch w tabeli wynika, ze
jest to liczebnoŚć fal). Dla danych z tabe|i 4.8 naleŻałobyprzeprowadzić
symulacje komputerowe koĘsań bocznych na fali nieregularnej w dziedzinie czasu i zbadaÓ czy |ub kiedy statęksię przewróci (dodatkowo ztakiej
symulacji moina określićczas przęwracania statku). W rozprawie doktorskiej nie ma pr4'kładów takich symulacji (są tylko charakterystyki
amplitudowekoĘsan bocznych na fali regularnej,łS. 5.7+5.10).W jaki
więc sposób określonokąt koĘsania bocznego, czas osiągnięcia maksymalnego kąta koĘsańbocznych, kąt przęwracania się statku itp., o których
jest mowa na str.64.

.

W jaki sposób obliczono prawdopodobieństwaniektórych zmiennych w
tabeli 5.5, których wartoŚci powinny wynikać Z symulacji koĘsań
bocznych w dziędzinie czasu.

.

w rozdz. 4 zacytowano wzory na prawdopodobieństwo przewrócenia się
statku, (4.37) lub przekroczenia pewnego kąta przechytu, (4.39), Cry te
prawdopodobieństwa byĘ wyliczane z Ęch wzorów, czy z przęprowadzonych symulacji komputerov\Ychw dziedzinię czasu.
W rozprawie znajdują się wyniki końcowe prowadzonych symulacji, jednak

sposób ich uzyskania budzi pewne wątpliwości.
3. Rozdział 5' zawięra przykład obliczeniowy

anaIizy ryzyka wypadku

statecznościowegoĘpu ''dead ship condition'' wykonany dla statku RoPax oraz
walidacje opracowanego modelu w oparciu o obliczęnia wykonane metodą
tradycyjną. Z zamięszczonych W pracy wyników obliczęń oceny bezpieczeństwa
mozna stwierdzić,żrcopracowanametodajest poprawna,daje
statecznościowego
wyniki zgodne z oczękiwaniami i moze być dalej rorwijana w celu przystosowania jej do stosowania w praktyce projektowania statków. Jedynym
mankamentem, co zauwuĘł takię Doktorant, jest bardzo duŻa czasochłonnoŚć
symulacji komputerowych, w tym przypadku symulacji koĘsań bocznych statku.
4. Uwagi szczegółowei ocena strony edycyjnej

Uwagi do pracy
. W rozdz. I.3, str. 3, wśród metod naukowych stosowanych w pracy jest
wymieniona metoda symulacyjna - w pracy nie ma ŻadnegoprryŁJadu wykonanej symulacji komputerowej w dziędzinie czasu koĘsań bocznych statku na
fali nieregularnej. Praca ma łącznie ok. 100 stron więc zamięszczenię nawęt
kilku przyk<ładówtakich symulacji nie zwiększyłoby istotnie jej objętości.
Doktorant zaznazza,żewykonałponad 17 tys. symulacji.
.

Na stronie 27., Doktorant pisze, Żę ,,wyzfiacza się prawdopodobieństwo
przek.roczenialimitu ruchu prry uryciu modelu LaiDyn''. Człm jest limit
ruchu: załoŻonykąt (amplituda) koĘsania bocznego, czy kąt przęwracania się
statku - moŻę być róiny w za|ęznoŚci od warunków pogodowych, stanu
zat"adowania.

Na stronie 40. Doktorant zaĘada, ie kięrunek falowania morskiego ma rozl<ład
równomierny a falowanie jest falowaniem regularnym. Natomiast w
cytowanym atlasie pogodowym Global Wave Statistics, falowanie jest
nieregularne, długoterminowea kierunki maję określoneprawdopodobieństwo
wystąpienia. D|aczego więc takie załoienie?
Czry przy powyiszych zatoŻeniach,symulacje komputerowe koĘsań bocznych
byĘ wykonanę dla fali regularnej?
Mam powazne wątpliwości dotyczące opisu programu LaiDyn,

a w

szczegó|noŚci częściliniowej i nieliniowej oraz wypadkowej wartościruchu.
DoĘczy to wzoru (4.|7), Powinien być on w postaci wektorowej lub zawięrac
przesunięcia fazowe. TakŻe wzór (4.20)jest niepoprawny,gdyŻ częśóliniowa
jest szybkozmienna (o częstoŚci fali), a nieliniowa wolnozmienna. Co jest
wymuszęniemw częściliniowej, a co w nieliniowej?
Na stronię 46. jest stwierdzenie,Że ''siĘ radiacyjnei dyfrakcyjne wyznacza się
metodąCumnins'a'' . proszęto wyjaśnić.
Na rys. 4.5 oraz 4.6 podane SQ czasy przęwtacania się statku - brak jest
parametrów pogodowych, przy których statek się przewraca. To Samo doĘcry
czasów ewakuacji- rys.4.7.
W jaki sposób obliczono wartoŚci ALARP przedstawionena rys. 5.14.
Na rys. 5.l2 i 5.l4 przedstawionoprawdopodobieństwa('?) w funkcji |iczby
ofiar. Z rysunków tych wynika, ze prawdopodobieństwo jest takie same gdy
będzie jedna ofiara' 10,100 lub nawet 1000. Powyżej 1000 ofiar
prawdopodobieństwospada.Z czegoto wynika?

Strona edycyjna
W pracy znajdują się błędyedycyjne, atakŻę czasami złenazewnictwo, np. tonai
(brak jednostek), statekw stanie bezenergeĘcznym,ilośćofiar a powinno być,liczba
ofiar, wpór podany jest w [m3]a powinien byó w kN' ponieważjest to siła' natomiast
wypornoŚćjest w [m3].

5. Wniosek końcowy
Problematyka poruszona w rozprawie doktorskiej jest bardzo wazna i aktualna.
.Pęłne tozwiązanie przedstawionego problemu, szczegó|nie komputęrowe symulacje
koĘsań bocznych statku w stanie DSC na fali nieregularnej z uwzg|ędnieniemwiatru
jest trudne. Doktorant prawidłowo sformułowałproblem badawczy oraz cę| pracy.
Aby zrealizowac postawiony cel pracy Doktorant:
.

prawidłowo opracował probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa
statecznościowegostatku w stanię nieuszkodzonym' który jest adekwatnym
modelęm do tradycyjnej metody oceny bezpieczeństwa statęcznościowego
statku,

.

przyjąłwłaściwąnonnę oceny bezpieczeitstwastatecznościowego,

.

przedstawił końcowe wyniki symulacji komputerowych prawdopodobieństwa
powstania ryZyka utraty bezpieczeflstwa - do tej częŚci pracy mam wiele
zastrzęięn. o których napisałem:uuyŻęj,

.

przeprowadz1ł walidacje opracowanej probabilisĘcznej metody' wynik tej
walidacji potwierdzapoprawnośómetody.
Doktorant wykazał' się także wiedzą z zal<resuszeroko pojętej stateczności

łączniez mętodami opaĘmi o ana|izęryZyka.
Mając powyzsze na uwadzę stwierdzam, Że opiniowana r,ozprawa doktorska
spełniawymagania Ustawy odnoszącej się do tozpraw doktorskich, obowiązującej w
dniu otwarcia przewodu doktorskiego, wnioskuję o dopuszczenię mgn inŻ. Tomasza
Hinza do publicznej obrony rozprary doktorskiej.
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