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Moduły sensoryczne do dydaktyki

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone
w Uniwersytecie Morskim w Gdyni wpisują się
w wyzwania współczesnej nauki i gospodarki kraju
Niniejszy informator przedstawia ofertę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
dla przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych oraz stanowi propozycję
współpracy w zakresie zadań innowacyjnych, planowanych do realizacji
w ramach projektów badawczo-rozwojowych, mających znaczenie
dla gospodarki kraju.
Uniwersytet Morski w Gdyni posiada doskonale wykwalifikowaną kadrę
naukową oraz nowoczesne laboratoria badawcze, gwarantujące prowadzenie
badań na wysokim poziomie.
Mam nadzieję, że zawarta w informatorze oferta przybliży Państwu
potencjał Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i przyczyni się do nawiązania
lub poszerzenia współpracy Państwa Instytucji z naszą Uczelnią.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
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Modulator akustooptyczny

Oferta
OFERTA USŁUGOWO-BADAWCZA OBEJMUJE:
■ PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZ I ANALIZ
■ OPRACOWANIE OPINII O INNOWACYJNOŚCI
■ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ROLI LIDERA, PARTNERA,
PODWYKONAWCY
■ SPRZEDAŻ PRAW DO WYNIKÓW BADAŃ
■ UDZIELANIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z WYNALAZKÓW I ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH
ORAZ KNOW-HOW NALEŻĄCYCH DO UMG
■ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH I INWESTYCYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
■ ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM
■ KREOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ
■ DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW ZARZĄDCZYCH, ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ORAZ INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

Pełną ofertę znajdą Państwo pod adresem:
https://www.umg.edu.pl/oferta-dla-biznesu

Dane kontaktowe:
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
Dział Nauki i Współpracy
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
tel.: 58 558 64 23
e-mail: biznes@umg.edu.pl
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Sterownik do ustawienia linii wałów

Oferta współpracy
OPTYMALIZACJA OBSŁUGI I STEROWANIA JEDNOSTKĄ PŁYWAJĄCĄ:
■ Badania w zakresie sterowania ruchem statku podczas różnorodnych manewrów w wodach
ograniczonych.
■ Projektowanie i badania symulacyjne okrętowych układów automatyki w oprogramowaniu MATLAB
i LABVIEW.
■ Badania symulacyjne inteligentnych układów sterowania w różnych warunkach eksploatacyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zakłóceń.
■ Badania nad systemem informacji rzecznej RIS – tworzenie systemów elektronicznych map
nawigacyjnych z przeznaczeniem dla żeglugi profesjonalnej i amatorskiej.
■ Tworzenie systemów elektronicznych map nawigacyjnych z przeznaczeniem dla żeglugi
profesjonalnej i amatorskiej.

BADANIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ
PRACY SILNIKÓW ORAZ WYTRZYMAŁOŚCIĄ
KONSTRUKCJI:
■ Badania właściwości eksploatacyjnych
silników indukcyjnych w świetle
charakterystyk ich napięć zasilających.
■ Badania relacji między jakością napięcia,
zasilania a obciążeniami cieplnymi silników
indukcyjnych klatkowych.
■ Badania drgań i wibracji silnika indukcyjnego
zasilanego napięciem o zaniżonej jakości.
■ Analiza drgań i wytrzymałości konstrukcji
morskich oraz okrętowych.

BADANIA Z OBSZARU OKRĘTOWNICTWA:
■ Opracowanie i badanie modeli nietypowych
jednostek: transportu śródlądowego,
transportu w żegludze przybrzeżnej
(pasażerskiego, towarowego).
■ Badania warunków występowania kołysań
rezonansowych statku.
■ Detekcja kołysań rezonansowych na statkach
bezzałogowych.
■ Modelowanie CFD oddziaływania kadłuba
statku ze środowiskiem i innymi statkami.
■ Kompleksowe badania symulacyjne dotyczące
manewrowych statków oraz cumowniczego
wyposażenia terminali portowych.
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Panel operatorski sterowania rozdzielnicy okrętowej

POSZUKIWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH
W PROCESACH BUDOWY STATKU:
■ Badania w zakresie wpływu warunków hydrometeorologicznych na eksploatację statków.
■ Badania z wykorzystaniem symulacji komputerowych, w tym numerycznych, i eksperymentalne
badania kształtów kadłuba, wpływające na redukcję erozji bocznej i dennej.
■ Badania w zakresie ograniczenia emisji cząsteczek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych.
■ Badania właściwości reologicznych płynów eksploatacyjnych paliw ciekłych.
■ Badania w zakresie wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych.
■ Diagnostyka i monitoring części maszyn przy użyciu metody emisji akustycznej i/lub metod
wibroakustycznych.
■ Badania nad problematyką projektowania wymienników ciepła technicznych systemów
energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów.
■ Poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych w efekcie prowadzonych procesów modyfikacji
materiałów kompozytowych naturalnych oraz sztucznych.
■ Badania technologii obróbki materiałów żaroodpornych wpływającej na jakość warstwy wierzchniej.

ELEKTRONIKA:

ENERGETYKA:

■ Modelowanie, analiza i pomiary elementów
i układów elektronicznych z uwzględnieniem
zjawisk cieplnych.
■ Badania właściwości elementów i układów
mikrofalowych oraz zastosowań techniki
laserowej.
■ Badania właściwości warstw ceramicznych
LSCO i LSFO.
■ Modelowanie i analiza właściwości
elektronicznych układów zasilających
oraz półprzewodnikowych źródeł.

■ Analiza właściwości instalacji
fotowoltanicznych.
■ Badania w zakresie energii elektrycznej
w układach z niesinusoidalnymi przebiegami
napięć i prądu.
■ Badania polowo-obwodowych modeli
siłowników w zastosowaniu do napędów
styków w hybrydowych szybkich wyłącznikach.
■ Modelowanie i pomiar charakterystyki energii
elektrycznej w okrętowych systemach
elektroenergetycznych.
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System lewitacji kulki w polu magnetycznym

Bezpieczeństwo na morzu
W SZEROKIM SPEKTRUM REALIZOWANE SĄ PRACE BADAWCZE OBEJMUJĄCE:
■ Optymalizację trajektorii ruchu statku morskiego z uwzględnieniem wskaźników bezpieczeństwa
statecznościowego.
■ Projektowanie systemów zabezpieczenia i mocowania ładunków ponadgabarytowych w transporcie
multimodalnym.
■ Ocenę ryzyka wynikającego z transportu morskiego niebezpiecznych substancji chemicznych.
■ Ana li zę i pla nowanie ma newrów antyko lizyjnych statku z uwzględ nie niem charakterystyk
manewrowych i statecznościowych.
■ Badania w zakresie przetwarzania sygnałów w morskich systemach radiokomunikacyjnych,
teleinformatycznych i pomiarowych.
■ Modelowanie akwenów portowych.
■ Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo manewrowania statkiem.
■ Projektowanie i ocena bezpieczeństwa holowań morskich.
■ Prace nad implementacją koncepcji e-Navigation.

Uniwersytet Morski w Gdyni bierze udział w projekcie POIG Innowacyjne środki transportu
w sytuacjach zagrożenia życia na morzu.

Informatyka
■ Zastosowanie technologii informacyjnych w zakresie wspierania procesów decyzyjnych oraz analizy
danych, w tym Big Data.
■ Techniki komputerowe w analizie bezpieczeństwa systemów transportu morskiego.
■ Ocena jakości i efektywności systemów informacyjnych.
■ Projektowanie w zakresie zastosowań technologii internetowych i mobilnych.
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Symulator nawigacyjno-manewrowy

Zaangażowanie eksperckie
W KATALOGU PODEJMOWANEJ TEMATYKI POD KĄTEM ANALIZ ZNAJDUJĄ SIĘ OBSZARY
TEMATYCZNE OBEJMUJĄCE:
■ Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko w pełnym zakresie dowolnego rodzaju inwestycji
z wykorzystaniem m.in. analiz wielokryterialnych.
■ Rozwój usług w gospodarce, w tym turystycznych, hotelarskich, organizacji czasu wolnego,
kształtujących jakość życia, prozdrowotnych, edukacyjnych, marketingowych, organizacji
przedsięwzięć biznesowych.
■ Zagadnienia ekonomiczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego oraz portów
morskich.
■ Ekspertyzy nawigacyjne.
■ Ocenę rynku pracy branży morskiej i hotelarskiej.
■ Wnikliwe analizy pozwalające na kształtowanie nowych metod i narzędzi do zarządzania zasobami
ludzkimi w szczególnych warunkach pracy.
W 2018 roku pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stanowili znaczącą część zespołów
eksperckich, przygotowujących ekspertyzy na potrzeby rozwoju lokalnego rynku portowego,
ruchu turystycznego, żeglugi śródlądowej oraz prognoz ruchu jednostek na morzu.

Badania jakościowe
■ Badania nad technologicznymi możliwościami kształtowania żywności o wysokich zdolnościach
sycących, prowadzone w kontekście wykreowania produktów spożywczych służących ograniczaniu
epidemii otyłości.
■ Badania prowadzone w partnerstwie z uczelniami medycznymi nad wpływem diety semiwegetariańskiej z niskim indeksem glikemicznym oraz zwiększonym spożyciem wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych na profil lipidowy.
■ Wytworzenie prototypów produktów ekstrudowanych wzbogaconych algami morskimi – spiruliną
i chlorellą.
Dotychczas uzyskano prototypy produktów spożywczych, w tym:
■ dodatków wzbogacających jakość żywności przy wykorzystaniu kwiatów jadalnych,
■ napojów funkcjonalnych na bazie serwatki/słodu,
■ niekonwencjonalnych wyrobów makaronowych,
■ szerokiej gamy wyrobów lodowych.
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Budynek główny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna
z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry
inżynierskie i menedżerskie dla regionu i gospodarki morskiej. Historia Uczelni sięga roku
1920, kiedy z wizji i planów o silnej Polsce morskiej, nierozerwalnie związanej z Bałtykiem,
powstała Szkoła Morska w Tczewie. Dziś, po niemal stu latach działalności, dzięki
doświadczeniu, zaangażowaniu i wiedzy jej pracowników, Uniwersytet zajmuje jedno
z najwyższych miejsc w rankingu światowych uczelni morskich.
Obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą cztery prężnie działające wydziały:
Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,
w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność badawczo-dydaktyczną. Uniwersytet
Morski w Gdyni prowadzi szereg poważnych krajowych i międzynarodowych projektów
naukowo-badawczych i posiada niekwestionowany status akademicki, potwierdzony
sześcioma uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora i dwoma
uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
W ramach prac badawczych Uniwersytet Morski w Gdyni podejmuje tematy ściśle
związane z kierunkami rozwoju i potrzebami regionu. Uczelnia jest beneficjentem projektów
w ramach Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
Agencji Rozwoju Pomorza, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz
programów międzynarodowych.
W ostatnich dziesięciu latach realizowano projekty o łącznej wartości przekraczającej
25 mln euro, które były ukierunkowane na badania, dydaktykę oraz infrastrukturę,
poszerzając zaplecze badawczo-laboratoryjne Uczelni.
W 2018 rozpoczęto realizację kolejnych 10 projektów współfinansowanych w ramach
programów krajowych: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Programu Regionalnego Województwa
Pomorskiego oraz międzynarodowych.

Opracowanie: Uniwersytet Morski w Gdyni
Zdjęcia: Magdalena Bergańska, Tomasz Degórski, Żaneta Jabłońska, Kamil Dopke

