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W SPRAWIE KLASYFIKACJI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH  

W TYM BEZZAŁOGOWYCH 

 

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki narodowej. Jego sprawność ma decydujący wpływ na jej rozwój, 

wymianę dóbr i usług, turystykę oraz mobilność społeczną. Statkami przewozi się ponad 90 procent towarów na całym świecie. 

Wartość rynku transportu morskiego to 375 mld dolarów rocznie. Trudno wyobrazić sobie statek bez załogi, ale być może 

wkrótce to się zmieni. W biurach projektowych Rolls-Royce'a w Norwegii trwają prace nad stworzeniem statku, do obsługi 

którego nie byłaby potrzebna załoga. Okręt byłby zdalnie kierowany z lądu. Biuro Blue Ocean, które do tej pory zajmowało się 

projektowaniem statków i promów pasażerskich, przygotowało komputerową wizualizację i symulację, w jaki sposób taki statek 

mógłby funkcjonować. W ciągu dziesięciu lat takie obiekty mogłyby zacząć pływać np. po Bałtyku. W artykule podjęto próbę 

usystematyzowania terminologii i zrobiono pewne uogólnienie klasyfikacji pojazdów. 

 

WSTĘP 

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki na-
rodowej i jego sprawność ma decydujący wpływ na jej rozwój, wy-
mianę dóbr oraz usług, turystykę i mobilność społeczną. Dotyczy to 
nie tylko procesów transportowych, ale w dużej mierze i zagadnień 
organizacyjnych. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia właściwej 
efektywności całości systemu transportowego jest też istnienie 
sprawnej, odpowiednio rozbudowanej elektronicznej sieci komunika-
cyjnej między jednostkami różnych szczebli administracyjnych zarzą-
dzających transportem, firmami transportowymi, służbami publicz-
nymi i użytkownikami dróg [1]. 

Typowym ujęciem strukturalnych ram rozwoju systemu inteli-
gentnego transportu jest ukształtowanie w architekturze krajowej 
trzech specyficznych architektur: funkcjonalnej, fizycznej i komunika-
cyjnej. 

Architektura funkcjonalna zawiera definicje i opisy funkcji, ja-
kie powinny być stosowane w architekturze Inteligentnych syste-
mów transportowych (ITS), aby mogła ona spełniać oczekiwania 
określone w „Potrzebach użytkowników”. Jest zatem reprezentacją 
systemu w ujęciu logicznym, z uwzględnieniem relacji z otoczeniem, 
a w szczególności z użytkownikami systemu i zbiorami danych użyt-
kowanych w systemie. Zbiory danych są niekiedy prezentowane w 
odrębnej „Strukturze informacyjnej” [1]. 

Architektura fizyczna obejmuje definicje i opisy sposobów, jak 
składniki architektury funkcjonalnej mogą być zgrupowane w formie 
jednostek fizycznych. Główną cechą takich jednostek jest zdolność 
realizowania usług określonych w „Potrzebach użytkowników”. Two-
rzone są one z różnorodnego wyposażenia technicznego (w tym 
oprogramowania) na platformie infrastruktur drogowych (często opi-
sywane są jako systemy przykładowe) [1-24]. 

Architektura komunikacyjna zawiera definicje i określenia 
środków, umożliwiających wymianę informacji między rożnymi czę-
ściami (elementami) systemu (środki przesyłania strumieni danych fi-
zycznych). Dotyczy to dwóch uzupełniających się aspektów, ujmowa-
nych odrębnymi metodologiami postępowania: zapewnienia środków 
(niezależność technologiczna!) oraz komunikatywności przekazywa-
nia [1]. 

 

1. KLUCZOWE DEFINICJE 

Transport to zbiór wszystkich rodzajów linii komunikacyjnych, 
pojazdów, sprzętu technicznego i urządzeń na liniach komunikacji, 
zapewniających proces przemieszczania się ludzi i towarów z jed-
nego miejsca do drugiego, podczas gdy pilot znajduje się na pokła-
dzie jednostki transportowej. 

Transport bezzałogowy - to zbiór wszystkich rodzajów linii ko-
munikacyjnych, pojazdów, sprzętu technicznego i urządzeń na li-
niach komunikacji, zapewniających proces przemieszczania się ludzi 
i towarów z jednego miejsca do drugiego, podczas gdy pilota nie ma 
na pokładzie jednostki transportowej, lecz widzi on jednostkę trans-
portową naocznie (ang. VP — Visual Piloting) lub za pomocą kamery 
wideo, zainstalowanej na pokładzie jednostki transportowej (ang. 
FPV — First Person View). 

Bezpilotowy (bezzałogowy) aparat (środek, statek) latający 
(powietrzny). Według Encyklopedii PWN statek powietrzny to statek 
latający, który może poruszać się lub utrzymywać się w atmosferze 
ziemskiej; samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia, latawiec, balon, 
sterowiec [2-3]. W Popularnej Encyklopedii Powszechnej statek lata-
jący to urządzenie do transportowania ludzi oraz ładunku, które może 
się poruszać w powietrzu (statek powietrzny) lub w przestrzeni ko-
smicznej (pojazd kosmiczny, wahadłowiec).Ta sama encyklopedia 
definiuje statek powietrzny jako rodzaj statku latającego, zdolnego do 
utrzymywania się i poruszania w atmosferze, (…) który może poru-
szać się wyzyskując ruch powietrza (balon, szybowiec), lub dzięki 
własnemu napędowi (samolot, helikopter) [4]. 

Morskie bezzałogowe systemy (ang. Maritime Unmanned 
Systems lub krótko MUS) są definiowane jako systemy bezzałogowe 
w środowisku morskim (podwodne, nawodne, powietrzne) [5]. 

Karputer, karPC lub onborder (ang. carputer, CarPC or Onbo-
arder) – podobieństwo komputera osobistego, przeznaczone do dzia-
łania w pojeździe. Karputery wykorzystywane są w nawigacji samo-
chodowej, w celu dostępu do Internetu, do rozrywki [6]. 
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2. TERMONOLOGIA DOTYCZĄCA TRANSPORTU 
BEZZAŁOGOWEGO 

– UAS – Unmanned Aerial System – Bezzałogowy System Lata-
jący (Powietrzny) 

– UAV – Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowy Statek (pojazd) 
Latający (Powietrzny) 

– Aerial Robot - Robot Latający  
– RPAS - Remotely-Piloted Aerial System - Zdalnie Sterowany 

System Latający 
– UCAV - Unmanned Combat Aerial Vehicle - Bezzałogowy Statek 

Bojowy (pojazd) Latający  
– Halle UAV - High Altitude Long Endurance UAV - UAV wykonu-

jące długi lot na dużej wysokości Z (zasięg) > 2 000 km, W (wy-
sokość) ≤ 20 km, T (czas lotu)= 24÷48 godz. 

– SR UAV - Z = 30÷70 km, W≤3 km, T=3÷6 godz. 
– CR UAV - Z=10÷30 km, W≤3 km, T=2÷4 godz. 
– Mini UAV - Z≤10 km, W≤250 m, T≤1 godz. 
– BSP - Bezzałogowy Statek Powietrzny 
– DSL - Bezzałogowy Statek (System) Latający 

2.1. Kluczowe aspekty transportu bezzałogowego 

Jednym z dominujących trendów w rozwoju systemów transpor-
towych jest wprowadzenie systemu bezzałogowego, zdolnego do wy-
konywania zadań bez bezpośredniego zaangażowania kierowców. 
Opracowane dla platform bezzałogowych technologie poprawiają ich 
możliwości do redukcji kosztów logistycznych. 

Kluczem do rozwoju platform bezzałogowych jest [1]: 
1. Standaryzacja interfejsów do akcesoriów platformowych. 
2. Modułowość systemów. 
3. Współpraca pomiędzy różnymi rodzajami platform, w tym syste-

mów załogowych. 
4. Rozwój autonomii, która pozwala na zmniejszenie zaangażowa-

nia operatora. 
5. Bezprzewodowe systemy komunikacyjne o dużej przepustowości 

i wysokiej prędkości. 
6. Opracowanie symulatorów i trenerów. 
7. Ujednolicenie i standaryzacja wymagań szkoleniowych. 
8. Rozwój taktyki, technik i procedur mających na celu poprawę sto-

sowania systemów bezzałogowych. 
Obszar zastosowania platform bezzałogowych jest ściśle zwią-

zany z technologiami komunikacyjnymi, a w szczególności z informa-
cją, wymianą danych i łącznością. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na możliwości współpracy z platformami załogowymi. Badania pro-
wadzone nad nowymi rozwiązaniami projektowymi poprawiają 
sprawności ruchowe, interfejsy człowiek-maszyna, systemy transmi-
sji danych machine-to-machine, systemy sterowania, autonomii, roz-
poznawania środowiska, systemy zasilania i napędu [1]. Platformy 
bezzałogowe mogą być powszechnie stosowane w systemach bez-
pieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego, w ochronie 
środowiska, w przemyśle, w budownictwie i wielu innych dziedzinach 
życia, takich jak systemy dostarczania powietrza, systemy monitoro-
wania przepływu gazu w rurociągach naziemnych i sieci energetycz-
nych, topografia, monitorowanie zasobów leśnych, poszukiwanie i ra-
townictwo wodne, itp. 

W przyszłości, bezzałogowe systemy transportowe będą odgry-
wać ważna rolę w świecie, tworząc jakościowo nową sytuację w za-
rządzaniu ruchem transportowym [1]. 

3. UDZIAŁ W RYNKU GNSS [8] 

3.1. Światowy rynek wyposażenia nawigacyjnego dla 
użytkowników 

 
Rys.1 .Wzrost wolumenu światowego rynku wyposażenia nawigacyj-
nego dla użytkowników i usług opartych na nich (ocena ABI Rese-
arch) [11] 

 
Liderami rynku, za wyjątkiem sektora wojskowego, są wyposa-

żenia nawigacyjne do pojazdów silnikowych i osobowych zastoso-
wań mobilnych. 

 

 
Rys. 2. Segmentacja rynku światowego w dziedzinie zastosowań na-
wigacji satelitarnej (ocena ABI Research) 
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3.2. Udział na rynku GNSS w 2012 r. 

 

 
Rys. 3. Udział na rynku GNSS w 2012 r. [11] 

3.3. Udział w rynku GNSS w 2021 r. 

Prognozowany wzrost zastosowań morskich GNSS na rynku 
światowym jest od €1,63 miliardów w 2012 roku do €3,62 miliardów  
w 2021 roku przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 9,3% . 

 

 

Rys. 4. Udział na rynku GNSS w 2021 r. [11] 

Procesowi pozyskiwania BSP, rozłożonemu na lata 2010 - 2022, 
towarzyszy bardzo szerokie spektrum przedsięwzięć mających na 
celu przygotowanie Sił Zbrojnych RP do wprowadzenia ich do użytku 
oraz stworzenia warunków ich efektywnej eksploatacji [7-8]. 

4. RYNEK GNSS, 2012 – 2021 

 
 Unia Europejska 

 Kraje Azji i Pacyfiku 

 Inne 

 Ameryka Północna 

Rys. 5. Udział na rynku GNSS w 2012 r. [11] 

 
 
 
 

  Unia Europejska 

  Kraje Azji i Pacyfiku 

  Inne 

  Ameryka Północna 

 
Rys.6 . Udział na rynku GNSS в 2021 г. [11] 

5. SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZZAŁOGOWE  

Jednym z dominujących kierunków rozwoju uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego jest wprowadzanie systemów bezzałogowych, zdolnych 
do realizacji zadań wojennych bez bezpośredniego zaangażowania 
żołnierzy i narażania ich na niebezpieczeństwo. Dotyczy to również 
działania platform w warunkach uciążliwych, szkodliwych, takich jak 
rozminowywanie lub wsparcie logistyczne. Kluczowe aspekty roz-
woju platform bezzałogowych obejmują [7- 8]:  
1. Dążenie do zapewnienia interoperacyjności obejmującej wymien-

ność komponentów i sensorów (w tym standaryzacji interfejsów 
platform – wyposażenie dodatkowe, zapewnienia kodyfikacji pod-
systemów, podzespołów i części, zapewnienia modułowości sys-
temów), współpracę różnych typów platform (w tym ujednolicenie 
systemów sterowania) oraz współpracę ich z systemami ze-
wnętrznymi, także załogowymi (w tym zintegrowanie z syste-
mami zarządzania polem walki).   

2. Rozwój autonomii umożliwiający redukcję zaangażowania opera-
tora, uzależniony od systemów komunikacji bezprzewodowej o 
wysokiej przepustowości i dużej szybkości oraz skrócenie czasu 
podejmowania decyzji.  

3. Rozwój narzędzi treningowych (w tym symulatorów i trenażerów) 
oraz dążenie do ujednolicenia i standaryzacji wymagań szkole-
niowych.  

4. Rozwój technologii oraz taktyk, technik i procedur umożliwiają-
cych podniesienie poziomu wykorzystania systemów bezzałogo-
wych w środowisku otwartym (w tym współpracy platform bezza-
łogowych z oddziałami lądowymi i sprzętem załogowym oraz wy-
korzystania ich w niesegregowanej przestrzeni powietrznej).  

5. Rozwój technologii platform bezzałogowych pomaga w poprawie 
zdolności do przetrwania i ochrony wojsk, walki na terenie zurba-
nizowanym, obserwacji i wskazywania celów, rażenia, oraz prze-
ciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym. 

6. Mając na uwadze wartość rozpoznania obrazowego na współ-
czesnym i przyszłym polu walki, zaplanowane przedsięwzięcia 
organizacyjne i modernizacyjne nastąpią zbyt powoli, zaś prze-
niesienie głównych wydatków na ten cel na lata 2019 – 2022 nie 
gwarantuje sukcesu [7-8].  
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Jaka jest przyszłość? 
Marynarka Wojenna została wyposażona w Platformy Bezzało-

gowe, brak jest jednak Bezzałogowych Platform Pływających z suk-
cesem wykorzystywanych w niektórych armiach państw NATO.  

W przyszłości, bezzałogowe statki powietrzne staną się istotnym 
i pełnoprawnym użytkownikiem, nie tylko europejskiej, ale również 
światowej przestrzeni powietrznej, stwarzając nową sytuację w za-
rządzaniu ruchem lotniczym. Dlatego też, konieczne jest przyśpie-
szenie prac nad odpowiednimi uregulowaniami, stworzenie ram 
prawnych dla bezpiecznego użytkowania ich w przestrzeni, określe-
nie zasad odseparowania ich od pozostałych statków powietrznych, 
reguł korzystania z lotnisk i wykonywania operacji na lotniskach oraz 
kryteriów zdolności do lotu.  

 
Konkluzja  
Automatyzacja i robotyzacja pola walki jest faktem. Czy tego 

chcemy, czy nie, następuje coraz większa dynamika wprowadzania 
różnorodnych bezzałogowych systemów walki do użytku wojsko-
wego. 

Siły Zbrojne RP powinny wypracować własną wizję wdrażania, 
użytkowania i rozwoju bezzałogowych środków walki, spełniających 
wymagania operacyjne rodzajów sił zbrojnych[7-8]. 

6. RODZAJE TRANSPORTU  

6.1. Transport załogowy 

Żegluga  

Żegluga śródlądowa 

 

Żegluga morska nadwodna 

 

Żegluga morska podwodna 

 

Transport powietrzny 

Samoloty 

 

Śmigłowce 

 

Transport lądowy 

Drogowy 

 

Kolejowy 

 

Nadziemny (np. Kolejki linowe) 

 

Podziemny (np. Metro) 
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6.2. Transport bezzałogowy 

Żegluga 

Żegluga morska nadwodnа 

 
Rys. 7. Rolls-Royce projektuje bezzałogowe statki towarowe: do bez-
załogowych samolotów i samochodów wkrótce mogą dołączyć frach-
towce. Projektanci Rolls-Royce Holding pracują właśnie nad projek-
tem statków, które bez udziału załogi miałyby wypłynąć na morza i 
oceany w ciągu dekady [5]. 

Żegluga morska podwodnа 

 

 Transport powietrzny 

Samoloty (drony) 

 

Śmigłowce (drony) 

 

6.3. Transport bezzałogowy naziemny 

Drogowy 

 

Kolejowy 

 

Rurociągi naziemne 

 

6.4. Transport bezzałogowy nadziemny i podziemny 

Kolejki linowe 
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Rurociągi podziemne 

 

7. GŁÓWNE ZADANIA LOGISTYCZNE SYSTEMÓW 
BEZZAŁOGOWYCH  

Projektowanie, wdrażanie i administrowanie systemów informa-
tycznych ma na celu wsparcie procesów operacji, logistyki i szkole-
nia. Systemy informatyczne są projektowane i wykorzystywane w 
celu wspierania procesów operacji, logistyki i szkolenia [1-20]. Pod-
stawowymi zagadnieniami w dziedzinie automatyzacji i informatyzacji 
procesów logistycznych są: 
1. Zarządzanie operacyjne. 
2. Zarządzanie procesami planowania. 
3. Zarządzanie dostawą. 
4. Zarządzanie zapasami. 
5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
6. Zarządzanie cyklem życia. 

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych stosowane 
jest w postaci operacyjnych i powiązanych technologii bezpieczeń-
stwa logistycznego, w tym szybkiego wykonywania analiz na podsta-
wie danych zebranych w procesach logistycznych. Prowadzenie prac 
analitycznych, programowania i wdrażania w zakresie obejmuje na-
stępujące zadania: 
1. Realizacja bezpieczeństwa i kryptografii. 
2. Wdrożenie środowiska sieciowego ukierunkowanego na zarzą-

dzanie procesami logistycznymi. 
3. Rozwój modeli probabilistycznych i metod badań operacyjnych i 

ich zastosowanie w logistyce. 
4. Opracowanie modeli i algorytmów wspomagania decyzji w pro-

cesach logistycznych. 
5. Optymalizacja procesów decyzyjnych w systemach logistycz-

nych.  

8. ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW OPARTYCH NA GNSS 

Systemy oparte na GNSS mogą być stosowane w rolnictwie w 
różnych celach i obszarach, zgodnie z wynikami pracy i potrzebami 
rolników. Aplikacje GNSS omówione w tym rozdziale można podzie-
lić na trzy główne kategorie: 
– Układy naprowadzania: Systemy zapewnienia informacji o lo-

kalizacji w czasie rzeczywistym oparte na GNSS, zapewnienia 
precyzyjnego manewrowania ciągników i sprzętu rolniczego. 

– Systemy analizy danych: Pozycjonowanie GNSS na podstawie 
połączonych danych z innych układów podlega dalszej obróbce 
w celu uzyskania informacji do analizy pola. 

– Układy dynamiczne: Położenie otrzymane za pośrednictwem 
rozwiązań opartych na GNSS, w połączeniu z cyfrowymi danymi 
mapy (na przykład, mapy topograficzne), w celu dynamicznego 
dostosowywania rozkładu produktów rolnych zgodnie z umiesz-
czeniem ciągnika na polu. 
Poza " granicami " pola (ale jednak nadal w ramach działalności 

rolniczej) - rozwiązania oparte na GNSS również wykorzystywane do 
innych celów, takich jak większa efektywność logistyki i nawigacji. 

9. SYSTEMY OPARTE NA DZIAŁANIACH GNSS  
I ROLNICTWA 

Systemy oparte na GNSS zapewniają zwiększoną wydajność 
we wszystkich fazach działalności rolniczej, od przygotowania gleby 
do zbierania. Systemy oparte na GNSS są drogie, ale koszt inwestycji 
może zostać odzyskany w krótkim czasie ze względu na szereg 
usprawnień w procesach produkcyjnych oraz na poprawę efektywno-
ści działania: 
– skrócenie czasu potrzebnego do wykonania operacji; 
– ograniczenie postojów z powodu mgły lub w porze nocnej; 
– minimalizacja ugniatania gleby za pomocą jazdy dokładnie tą 

samą drogą; 

– oszczędność nawozu z powodu zmniejszonej warstwy i prze-
biegu; 

– zmniejszenie zużycia paliwa. 
Systemy naprowadzania pomagają rolnikom wybrać spójne stra-

tegie przygotowania gleby oraz uniknąć nakładania się dróg. Zapewni 
to zmniejszenie kosztów paliwa oraz sprzętu, a także kosztów opera-
cyjnych poprzez redukcję czasu. 

Podczas sadzenia i stosowania nawozów oraz środków che-
micznych do ochrony roślin należy zapewniać dostawę  nasion 
do wyznaczonego obszaru, a także nawozić i opryskiwać uprawy. 
Odbywa się to poprzez łączenie technologii GNSS, czujników pokła-
dowych i map. 

10. PROGNOZY I TENDENCJE RYNKOWE GNSS  
W UNII EUROPEJSKIEJ 

Sektor rolny w Unii Europejskiej można uznać za wysoko rozwi-
nięty, nawet jeśli różnica między zachodnimi i wschodnimi regionami 
wciąż istnieje. Wschodnie regiony są mniej rozwinięte, ale poziom ich 
bardzo szybko wzrasta i różnica pomiędzy krajami Europy Wschod-
niej i Europy Zachodniej jest co raz mniejsza. Jednym z głównych sił 
napędowych do zapewnienia intensyfikacji rolnictwa w Europie w 
ostatniej dekadzie jest Wspólna Polityka Rolna UE (Common Agri-
cultural Policy (CAP)).  

Unia Europejska jest ogromnym rynkiem dla rozwiązań opartych 
na GNSS. Prawie 2 mln sztuk urządzeń o dużej mocy stanowią po-
tencjalny rynek urządzeń, sprzętu i usług nawigacji satelitarnej. 

Obecny poziom wdrażania rozwiązań GNSS o wysokiej mocy 
parku maszyn rolniczych szacowany jest na poziomie 10% rynku 
i w użyciu jest już ponad 187 000 urządzeń.  

Oczekiwane jest, że popyt na rozwiązania oparte na GNSS bę-
dzie stabilnie wzrastać w kolejnych latach: w roku 2024 prawie 48% 
ciągników o dużej mocy i kombajnów zostanie wyposażonych w roz-
wiązania oparte na GNSS, z prognozowaną zainstalowaną bazą po-
nad 1,1 mln sztuk.  

Prognozowany popyt na systemy i rozwiązania GNSS pokazany 
na Rys. 8. 
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Rys. 8. Prognozowany popyt rozwiązań opartych na technologii 
GNSS dla potężnej technologii w UE 

PODSUMOWANIE 

Transport jest siłą napędową gospodarki w sensie dosłownym i 
przenośnym. Obecnie istnieje zbieżność informacji, nawigacji, infor-
macji i usług komunikacyjnych i urządzeń. Oczywiście, technologie 
nawigacyjne, które nie są zdolne zintegrować się z istniejącymi pro-
jektami infrastrukturalnymi, są wskazane na wymarcie. 

Systemy transportowe to proste systemy techniczne (optymalna 
kontrola, regulacja), a także skomplikowane systemy społeczno-go-
spodarcze (adaptacja, rozwój i kontrolowane samoorganizacje). Pod-
stawą do projektowania systemów transportowych jest budowanie 
modeli systemów zarządzania informacją, rozwój podejścia do zarzą-
dzania logistycznego przepływów w systemach transportowych. 

Osiągnięcia w mikroelektronice, technologii komputerowej, na-
wigacji satelitarnej oraz w łączności radiowej tworzą obszar aplikacji 
dostawy transportowej technologii informacyjnej. Najszybciej rozwi-
jającym się obszarem zastosowania tych technologii jest transport 
powypadkowy, transport usług komunalnych, służb ratowniczych i 
służb bezpieczeństwa; jednostki tych usług aktywnie wdrażają i ko-
rzystają z systemów automatycznego określania położenia pojazdów 
(Automatic Vehicle Location - AVL) [24]. 

Podsumowując, możemy podać młodym inżynierom ze specjal-
ności "Transport" link do innowacyjnych informacji o dronach – „Ste-
rowanie i zarządzanie systemami transportowymi: drony 
https://youtu.be/oUd6ZdOWGOk. W końcu tego filmu można znaleźć 
kolekcję filmów o dronach z różnych krajów. 
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The classification issue of transport systems 

Transport is one of the most important sectors of the na-

tional economy and its efficiency has a decisive influence on 

its development, exchange of goods and services, tourism and 

social mobility.  

Ships carrying more than 90% of goods around the world. 

The value of the maritime transport market is 375 billion dol-

lars annually. It is hard to imagine a ship without a crew, but 

maybe this will change soon. The design offices Rolls-Royce in 

Norway are working on creating a ship to which service would 

not be necessary crew. The ship would be sent from the main-

land remotely. Office Blue Ocean, which have so far dealt with 

the design of passenger ships and ferries, prepared a computer 

visualization and simulation, as such a ship could function. In 

ten years, these facilities could begin to swim for example on 

Baltic Sea. The paper attempts to systematize the terminology 

and make a generalization of the vehicles classification. 
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