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Streszczenie 
W artykule przedstawiono zastosowania nowoczesnej technologii 
w transporcie umożliwiającej poruszanie się pojazdów. Przedstawiono 
szczegółowo nowoczesne wynalazki oraz wykorzystanie 
nowoczesnych technik transportu w nie tak dalekiej przyszłości. 
 
Wstęp 

Od wynalezienia koła po budowę samochodów 
elektrycznych  –  ludzkość przebyła daleką drogę w 
wynajdowaniu coraz to nowszych sposobów przemieszczania 
się. Rewolucję w kwestii transportu zainicjowało wprowadzenie 
silnika parowego. Od tamtego czasu minęło prawie dwieście lat, 
a mimo to nadal jesteśmy świadkami prężnego rozwoju tej 
dziedziny techniki. 

Na chwilę obecną kierunek, w którym ta dziedzina techniki 
podąża, jest nieznany. Zarówno producenci jak i konsumenci 
muszą odpowiedzieć sobie na dwa pytania: "Transport powinien 
pozostać własnością prywatną czy publiczną?" oraz "Czy 
chcemy zastąpienia kierowców pojazdami autonomicznymi?". 
Niezależnie od odpowiedzi już teraz powstają wizjonerskie 
projekty, które mogą być wprowadzone w dalekiej lub najbliższej 
przyszłości.  

Politykę transportową na najbliższe kilkadziesiąt lat trafnie 
ukierunkowuje opracowanie Komisji Europejskiej [1]. 
Zauważono w nim główne czynniki determinujące kierunki: 
starzenie się społeczeństwa, migracje oraz mobilność wewnątrz 
kraju, ochrona środowiska, dostępność źródeł energii, 
urbanizacja i globalizacja. Przyszła polityka transportowa 
Europy podążać będzie w kierunku stworzenia zintegrowanego, 
zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi 
systemu. Komunikat nie zawiera szczegółowego programu 
konkretnych rozwiązań, lecz próbuje wskazać strategiczną wizję 
przyszłości transportu. 
 
1. Pojazdy autonomiczne 

Jednym z najbardziej chwytliwych tematów ostatnich lat jest 
wizja pojazdu całkowicie autonomicznego. Pojazd taki nie 
potrzebowałby kierowcy, który stale musiałby monitorować tor 
jazdy, prędkość czy nawet stan silnika. Wszystkie te czynności 
zostałyby wykonane przez nadrzędny sterownik samochodu. 
Czujniki rozmieszczone w strategicznych miejscach, 
odpowiednia interpretacja dostarczonych danych i w końcu 
przetworzenie ich na sygnał, to teoretycznie wszystko, co 
potrzebne jest do spełnienia tej innowacyjnej wizji. 
W rzeczywistości jednak wprowadzenie jej w życie może 
spotkać się z licznymi problemami.  

Największym z nich jest samo skonstruowanie systemu, 
który odpowiednio reagowałby na warunki panujące zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu. Ilość sytuacji, z jakimi 
może spotkać się maszyna, jest przytłaczająca. Warunki 

atmosferyczne, szczególnie dla strefy klimatycznej w jakiej 
znajduje się Polska, stwarzają różnorodne środowisko dla samej 
drogi hamowania. Słoneczny dzień, lekka mgła czy opady i ich 
ilość powodują, że czas reakcji, jaki musi posiadać auto, ulega 
zmianom. Oznacza to, że każdy pojazd musi być wyposażony 
w sprzęt o jak najlepszej dokładności, zważywszy na fakt, że 
pojazdy poruszają się nie tylko po najbliższej okolicy, a pogoda 
jest dość niestabilnym czynnikiem zakłócającym. 

 

 
 

Rys. 1. Prototyp pojazdu autonomicznego od Google 
Źródło: http://czlowiekitechnologie.com/czym-bedziemy-jezdzic-za-dziesiec-lat-
przyszlosc-autonomicznych-pojazdow/ 

 
Innymi dość ważnym aspektem podczas planowania 

budowy takiego pojazdu, musi być świadomość, że nie może on 
posiadać żadnych błędów konstrukcyjnych czy programowych. 
Nawet najmniejszy z nich, podczas niefortunnego zdarzenia 
może kosztować ludzkie życie. Wszystko zatem musi być 
starannie przetestowane w każdych możliwych okolicznościach, 
co jest praktycznie rzeczą niemożliwą. Najprawdopodobniej 
jedynie sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z tymi 
problemami. Po przekroczeniu tej granicy uzyskuje się nową 
przestrzeń do rozwoju technologicznego i całkowicie 
zrewolucjonizowany system transportu.  

Pojazdy autonomiczne niosą ze sobą liczne korzyści. 
Podstawową z nich, która najbardziej przemawia do 
społeczeństwa jest oszczędność pieniędzy oraz czasu. Brak 
konieczności kierowania pojazdem pozwala wykonywać 
podczas jazdy inne czynności. Zjedzenie śniadania, rozmowa 
telefoniczna czy zwyczajna drzemka w drodze do pracy stałyby 
się możliwe. Według Deloitte [2] koszt przejechania jednej mili 
za pomocą takiego pojazdu byłby o połowę tańszy niż za 
pomocą tradycyjnych metod. Mają na to wpływ nie tylko wolny 
czas osoby podróżującej, ale także lepsze planowanie trasy za 
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pomocą stałego łącza internetowego (omijanie korków) czy 
ustalanie czasu dostaw. 

Kolejnym ważnym aspektem pojazdów autonomicznych jest 
ich bezpieczeństwo. Każdy z pojazdów mógłby być wyposażony 
w blokadę prędkości, która dostosowywałaby się do 
obowiązujących w danym państwie praw oraz do typu drogi, po 
jakiej się porusza. Czas reakcji maszyny byłby znacznie krótszy 
od czasu reakcji człowieka, co dodatkowo pozwoliłoby na 
unikanie wypadków wskutek nagłego wtargnięcia  na jezdnię 
zwierzęcia czy człowieka. Także jazda w nocy uległaby zmianie, 
gdy auta takie nie potrzebowałyby oświetlenia. 

Wizja pojazdu autonomicznego mogłaby się wydawać dla 
niektórych nieco zbyt utopijna. Nie ma jednak powodów, by 
zrażać się do tego pomysłu, bowiem już teraz najnowsze 
modele samochodów wyposażone są w systemy pół-
autonomiczne. Jednym z nich jest chociażby system 
samoczynnego parkowania. Auto znajduje wolne miejsce, 
skręca odpowiednio kołami. Kierowca musi jedynie czuwać nad 
przebiegiem całego zdarzenia. Zaczynając od wprowadzania 
małych udoskonaleń, powoli wchodzimy w erę autonomii 
pojazdów, czego świetnym przykładem jest firma Google czy 
Toyota, które już teraz pracują nad całkowitym usunięciem roli 
kierowcy.  

 
2. Napęd na sprężone powietrze 

Ważnym aspektem na etapie projektowania pojazdu jest 
jego napęd. Mimo licznych zmian, jakie zaszły w budowie, nadal 
najbardziej popularnym wyborem jest silnik spalinowy. Na rynku 
obecnie pojawiają się alternatywy dla niego, jednak 
zainteresowanie nimi przy obecnych kosztach nie jest zbyt 
wielkie. Poza silnikami elektrycznymi, niektórzy producenci 
pojazdów próbują wprowadzić do rynku pojazdy zasilane za 
pomocą sprężanego powietrza. 

Silnik na sprężone powietrze nie jest wynalazkiem nowym. 
Za jego twórcę uważa się francuskiego inżyniera polskiego 
pochodzenia Ludwika Mękarskiego (1843 - 1923). Tak zwany 
„system Mękarskiego” został opatentowany w 1872 roku, 
a potem był stosowany jako napęd tramwajów między innymi 
w Paryżu, Vichy, Saint – Quentin i La Rochelle. W tym ostatnim 
mieście tramwaje wyposażone w ten system jeździły aż do roku 
1929. Potem silnik pneumatyczny został wyparty przez napęd 
elektryczny.  

Jednym z pojazdów wykorzystujących sprężone powietrze 
jest Peugeot 2008 Hybrid. Jest to samochód hybrydowy, 
którego rozwiązaniem nie jest silnik elektryczny tylko 
trzycylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,2 litra z układem 
zmiennych faz rozrządu Vti połączony z układem 
hydraulicznym, którego zasilaniem jest sprężone powietrze. 
Układ hydrauliczny składa się z silnika hydraulicznego i pompy 
leżących przy skrzyni biegów, zbiornika na sprężone powietrze 
znajdującego się pod podłogą samochodu w tunelu środkowym 
oraz z niskociśnieniowego zbiornika wyrównawczego 
zamontowanego przy tylnim zawieszeniu. Samochód posiada 
zautomatyzowaną przekładnię EGC. Silnik hydrauliczny może 
być napędzany ze zbiornika ze sprężonym powietrzem lub 
przez pompę hydrauliczną. Podczas użytkowania samochodu 
kierowca będzie mógł dowolnie zmieniać sposób zasilania 
układu napędowego. 

Dostępne są trzy tryby pracy (tryb powietrzny, tryb 
benzynowy i tryb mieszany). 

Tryb powietrzny najlepiej sprawuje się podczas jazdy po 
mieście. Ze względu na niską emisję zanieczyszczeń, mały 
hałas i ogólną dostępność surowca, samochód jest stworzony 
do jazdy po dużych aglomeracjach. W trybie tym pojazd 
napędzany jest tylko sprężonym powietrzem. Rozprężone 

powietrze ze zbiornika podnosi ciśnienie oleju napędowego 
silnika hydraulicznego. 

 
 

Rys. 2. Peugeot 2008 Hybrid Air 
Źródło: http://betterparts.org/peugeot/peugeot-2008/peugeot-2008-hybrid-
air.html 
 

 
 

Rys. 3. Rozmieszczenie butli w Peugeot 2008 Hybrid Air 
Źródło: http://betterparts.org/peugeot/peugeot-2008/peugeot-2008-hybrid-
air.html 

 
Tryb benzynowy sprawdza się w dłuższych trasach, kiedy 

pojazd porusza się przy stałej prędkości. Zasada działania jest 
taka sama jak przy obecnych samochodach benzynowych.  

Tryb mieszany umożliwia wykorzystanie dwóch 
wcześniejszych trybów równocześnie. W tym przypadku silnik 
hydrauliczny poprawia pracę silnika spalinowego 
wykorzystywany podczas gwałtownych przyspieszeń lub 
ruszania z miejsca. W przypadku, gdy zapas sprężonego 
powietrza się wykończy, załącza się pompa hydrauliczna 
wspomagająca pracę.  

Uzupełnianie zbiornika na sprężone powietrze może 
odbywać się poprzez wspomnianą wyżej pompę hydrauliczną, 
która napędzana jest silnikiem spalinowym lub w czasie 
hamowania. Modernizacji uległ również sposób hamowania 
pojazdu. Samochód podczas niego używa oporu sprężonego 
powietrza. Ładowanie zbiornika w obu przypadkach zajmuje 
około dziesięć sekund.  

Napęd na sprężone powietrze, niska emisja zanieczyszczeń 
i hałasu to czynniki sprawiające, że samochód używający tego 
napędu będzie idealny podczas podróży po mieście. Dodatkowo 
zmniejsza się koszt utrzymania pojazdu z powodu ograniczenia 
zużycia paliwa dzięki użyciu lżejszych materiałów do budowy 
nadwozia. Niestety częste użytkowanie poza terenami miejskimi 
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może przynieść dodatkowe koszty związane z eksploatacją 
silnika spalinowego.  

Pierwsza premiera tego pojazdu odbyła się w roku 2014, 
jednak już niedługo ma ruszyć druga generacja Peugeota 2008 
z napędem Hybrid Air. 

Kolejnym przedstawicielem pojazdów napędzanych za 
pomocą sprężanego powietrza jest Tata Air Car Mini Cat. 
Początkowo projekt powstał z Luksemburgu dzięki firmie MDI. 
Jego licencja została sprzedana indyjskiemu koncernowi TATA. 

 

 
 

Rys. 4. Tata Mini Cat 
Źródło: http://www.w3sh.com/2014/02/03/la-tata-minicat-a-la-conquete-de-linde/ 
 

Jest to pojazd niewielki, o bardzo opływowym kształcie, 
zdecydowanie różniącym się na tle innych nadwozi. Jego 
wygląd może wydawać się wielu osobom nieatrakcyjny. Mimo to 
samochód doskonale sprawdzi się w przemyśle dzięki 
doskonałemu systemowi napędowemu. Pozwala on zgodnie z 
założeniami producenta na przejechanie trzystu kilometrów przy 
koszcie około półtora euro. Cena samochodu ma wynosić 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych.  

Tata Air Cat może osiągnąć prędkość sześćdziesięciu 
kilometrów na godzinę przy zastosowaniu tylko napędu na 
sprężone powietrze. Posługując się napędem łączonym, czyli 
silnikiem spalinowym i na sprężone powietrze, samochód może 
poruszać się z prędkością stu czterdziestu kilometrów na 
godzinę. Napełnienie pustego zbiornika może odbywać się na 
dwa sposoby. Pierwszy z nich to wykorzystanie specjalnych 
stanowisk na stacjach paliw do naładowania powietrza. Czas 
naładowania zbiornika jest wtedy najszybszy, ponieważ wynosi 
kilka minut i kosztuje niecałe dwa euro. Jeżeli w pobliżu nie ma 
żadnej stacji z kompresorem, użytkownik może podłączyć swój 
samochód do zwykłego gniazda elektrycznego.  

Wbudowany kompresor o mocy 5,5 kW umożliwia 
napełnienie zbiornika sprężonego powietrza o pojemności 
90 cm3 w niecałe cztery godziny. Zastosowany w pojeździe 
silnik pneumatyczny działa na zasadzie odwrotności pracy 
sprężarki. Sprężone powietrze pod bardzo wysokim ciśnieniem 
trafia ze zbiornika wprost do cylindra. Tłok opada pod naciskiem 
wysokiego ciśnienia. Odpowiedni mechanizm przełącza 
poziomy zaworów i wprowadza powietrze pod tłok. Tłok 
przesuwa się do góry. Tata Air Cat zbudowany jest z włókna 
szklanego i pianki, dzięki czemu waży mniej od tradycyjnych 
aut. 

Użytkowanie napędu na sprężone powietrze wzbudza 
wśród niektórych liczne wątpliwości. Jedna z nich jest obawa 
przed rozszczelnieniem butli podczas wypadku lub w wyniku 
usterki, co może prowadzić do wybuchu. Na chwilę obecną 
przeciwdziałać temu ma system szybkiego i bezpiecznego 
obniżania ciśnienia.  

 

 
 

Rys.5. "Tankowanie" sprężonego powietrza 
Źródło: http://www.gaadi.com/model/tata/minicat 

 
3. Opony sferyczne 

W marcu tego roku w Genewie zaprezentowano nowy 
koncept opony sferycznej. Goodyear Eagle-360 w 
przeciwieństwie do swoich poprzedników ma być produktem w 
kształcie kuli, którego ogumienie ma być całkowicie 
wydrukowane za pomocą dostępnych już teraz technologii. 
Opona zatem stanowiłaby jeden element. Połączenie jej z 
pojazdem polegałoby na wykorzystaniu lewitacji magnetycznej. 
Dzięki temu opona zyskałaby dużo większą zwrotność niż 
można uzyskać teraz poprzez możliwość obrotu w dowolnym 
kierunku. Prócz tego opona ta odznaczałaby się większym 
bezpieczeństwem. Brak poślizgu, system monitorowania funkcji 
opony oraz reagowanie na pojawienie się wody to jedynie 
niektóre z systemów mających zwiększyć zarówno komfort, 
żywotność produktu oraz bezpieczeństwo.  

 

 
 
Rys. 6. Koncept opony sferycznej w pojeździe przyszłości 
Źródło: http://autokult.pl/27351,goodyear-eagle-360-sferyczna-opona-
przyszlosci 

 
Możliwa będzie zmiana pasa ruchu czy ominięcie drogowej 

przeszkody poprzez przesunięcie się na drodze. Odbędzie się 
to bez zmiany kierunku jazdy, ponadto w ten sam sposób 
możliwe też będzie parkowanie. W takim systemie parkowanie 
odbywać się będzie w sposób uporządkowany i bardziej 
upakowany. Niestety taka opona póki co jest jedynie konceptem 
niemożliwym do wprowadzenia w najbliższym czasie. 
 
4. Dron 

Chińska firma UAV Ehang oferuje pojazd umożliwiający 
transport powietrzny. Wynalazek został opatentowany w styczniu 
2016 roku na targach CES w Las Vegas. Zaprezentowany 
produkt wprowadza nowe spojrzenie na indywidualny transport. 
Projektem jest latająca maszyna Ehang 184, która nazywana jest 
dronem. Umożliwia ona przewożenie pojedynczych pasażerów.  
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Rys. 7. Ehang 184 
Źródło: https://gearjunkie.com/ehang-184-autonomous-aerial-vehicle 
 

Pomysłem do tej realizacji, stała się chęć zwiększenia 
bezpieczeństwa transportowanych ludzi. Ehang 184 wyglądem 
przypomina helikopter: posiada cztery silniki elektryczne, które 
napędzają osiem wirników - z każdej strony po dwa, które 
działają w kontrze. Dron zasilany jest energią elektryczną z 
akumulatora, który umożliwia mu dwadzieścia trzy minuty 
całkowitego lotu. Pomimo lekkiego wykonania jest w stanie 
unieść dwieście dwadzieścia kilogramów. Kabina jest 
zaprojektowana dla jednej osoby z możliwością zabrania 
niewielkich rozmiarów bagaży. Jego wysokość wynosi około 
półtora metra, zaś długość jak i szerokość cztery metry. 
Całkowita prędkość z jaką będzie mógł się przemieszczać 
wynosi sto kilometrów na godzinę, przy uzyskanej wysokości od 
trzystu do pięciuset metrów. Maksymalna wysokość na jaką 
może się wznieść wynosi 3,5 kilometra. Czas w trakcie którego 
odnawiana jest moc akumulatora wynosi dwie godziny.  

Układ sterowania jest całkowicie automatyczny. Drona 
obsługuje się poprzez tablet, który zainstalowany jest we 
wnętrzu maszyny. Planowanie podróży odbywa się wcześniej: 
należy wskazać na ekranie tableta miejsce lądowania, a 
następnie wcisnąć przycisk start. Są to jedne z nielicznych 
czynności jakie wykonuje człowiek. Cała podróż przebiega 
autonomicznie.  

Jeżeli dojdzie do problemów w czasie lotu, dron jest w 
stanie sam wylądować, nawet jeżeli uszkodzeniu ulegnie część 
ze śmigieł. Lądowanie można już dokonać przy pracy tylko 
dwóch działających śmigieł ze wszystkich ośmiu. Koszt takiego 
pojazdu miałby wynosić od dwustu do trzystu tysięcy dolarów.  

Dopuszczenie do ruchu tego typu pojazdów nie jest łatwe. 
Dokonana musiałaby zostać zmiana obecnie panujących 
przepisów dotyczących ruchu lotniczego jak i kontrola mająca 
na celu dopuszczenie takich konstrukcji do użytku. 

 
5. Toyota i–ROAD 

Przykładem modernizacji transportu staje się wprowadzenie 
na rynek pojazdu Toyoty i-ROAD. 

Wykorzystanie tego innowacyjnego wynalazku 
spowodowałoby udoskonalenie transportu miejskiego. 
Umożliwia to integrację systemu car-sharingu z obecną siecią 
komunikacji miejskiej. Pojazd ten pozwoli mieszkańcom miast 
skrócić czas dojazdu do pracy o około 30%. 

Toyota i-ROAD jest to dwuosobowy, niewielkich rozmiarów 
samochód z wyglądu przypominający motocykl. Dzięki swojemu 
smukłemu kształtowi umożliwia komfortowe podróżowanie 
w mieście. Zbudowany z trójkołowego podwozia zapewnia 
stabilność i bezpieczeństwo oraz wyjątkowe wrażenia z jazdy. 
Samochód wyposażony jest w dwa silniki elektryczne o mocy 
2 kW, które zasilane są z akumulatorów litowo-jonowych, 

pozwalające dzięki zgromadzonej w niej energii pokonać dystans 
50 km. Maksymalna prędkość jaką może osiągnąć Toyota i-
ROAD wynosi 45 km/h przy własnym ciężarze wynoszącym 300 
kg.  

 

 
 

Rys. 8. Toyota i-ROAD w trakcie ładowania na postoju 
Źródło: http://www.toyota-global.com/innovation/personal_mobility/i-road/ 

 
Projekt Toyoty pozwoliłby spojrzeć na transport miejski 

w całkiem inny sposób. Użytkownicy mogliby w dowolnej chwili 
czasu poprzez aplikację na swoim smartfonie zarezerwować 
i opłacić wynajem Toyoty i-ROAD. Stanowiska, z których można 
byłoby odebrać swój zamówiony pojazd, znajdowałyby się 
w ogólno dostępnych miejscach (np. przystanki tramwajowe, 
autobusowe). Koszt wynajmu wynosiłby przez pierwsze 15 
minut 3 euro za kolejny kwadrans 2 euro. 

 
6. Miejski pojazd PRT 

 

 
 

Rys. 9. Pojazd PRT na torze 
Źródło: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Badania-Innowacje-
Technologie-BIT-PW/PRT-miejski-transport-przyszlosci 

 
Jest to system transportowy miejski w postaci wagoników 

podróżujących po swoich torach usytuowanych 5-7 metrów nad 
ziemią. Pojazdy w systemach PRT zabierają na pokład od 3 do 
5 osób. Napędem w tym pojeździe jest silnik elektryczny. 
Obecnie istnieją już trzy systemy tego typu: Ultra na lotnisku 
Heathrow, Vectus w Parku Narodowym w Suncheon Bay oraz 
system firmy 2getthere w mieście Masdar.  

Takie rozwiązanie zaproponowali naukowcy z Politechniki 
Warszawskiej. W pierwszej kolejności przewiduje się połączenie 
nowych dzielnic mieszkaniowych z lokalnym węzłem 
transportowym. Miastem, które jest gotowe już dziś podjąć takie 
wyzwanie jest Rzeszów. 
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7. Hyperloop 
Kolejnym przykładem jest maszyna, która łączy cechy 

pociągu i samolotu, jest to Hyperloop. Dzięki temu 
nowatorskiemu wynalazkowi pokonanie dużych odległości w 
krótkim czasie stałoby się prostsze.  

Jest to urządzenie mechaniczne wyglądem przypominające 
wagon pociągu, która przemieszcza się w zamkniętym kanale, w 
którym panuje niskie ciśnienie. Poprzez tak niskie ciśnienie opory 
występujące w rurze są znacznie obniżone, dzięki czemu możliwe 
jest rozpędzenie kapsuły do prędkości bliskiej prędkości dźwięku, 
tj. ok. 1200 km/h. Napędem stałyby się nierównomiernie 
rozmieszczone elektromagnesy, które poprzez wytwarzane pole 
magnetyczne utrzymywałyby pojazd w stanie lewitacji.  

 

 
 

Rys. 10. Hybryda kolei i samolotu –Hyperloop – wagon 
pasażerski 
źródło: http://natemat.pl/71465,hyperloop-kapsula-z-ludzmi-pedzaca-1200-kmh-
miliarder-prezentuje-swoj-pomysl-na-rewolucje-w-transporcie 

 
Wykorzystanie łożysk powietrznych umożliwia zasysanie 

powietrza przed kapsułą, następnie powietrze to jest wyrzucane 
do tyłu jak również z dołu i z góry, tworząc poduszkę 
powietrzną. Pojedynczy wagon miałby pomieścić 28 osób. 
Osoby podróżujące nie miałyby możliwości przemieszczania się 
po pokładzie. Pasażerowie podróżować będą w pozycji 
półsiedzącej. Pojazdy mogłyby startować w kilku sekundowych 
odstępach. Aby czas podróży minął szybko i przyjemnie, każdy 
hyperloop będzie wyposażony w rozwinięty system 
zapewniający rozrywkę pasażerom. Kapsuły mogłyby oprócz 
ludzi transportować nawet samochody.  

Przykładowo dla odcinka z Gdańska do Krakowa podróż 
pokonywana ogólnie dostępnymi pociągami trwa około 10 
godzin. Ta sama trasa pokonana hyperloopem wynosiłaby 35 
minut.  

Pojawić by się mogły pewne problemy z realizacją tego 
projektu. Ludzie, którzy posiadają problemy ze zdrowiem nie 
będą mogli skorzystać z podróży hyperloopem. Stworzenie 
odcinka 550 km odpowiedniej trasy wyniosłoby 7 miliardów 
dolarów. 
 
8. Travelator 

Jest to system ruchomych chodników, który ma być 
wybudowany wzdłuż centralnej linii metra w Londynie. System 
ruchomych chodników ma składać się z trzech linii o różnych 
prędkościach, które non stop znajdowałyby się w ruchu. Dzięki 
temu pasażerowie muszą płynnie wchodzić na ruchome 
platformy poprzez najwolniejszą linię i następnie przechodzić na 
szybsze linie, aby podróżować dalej. Prędkości poszczególnych 
lini to: wolna - od 5 do 14 km na godzinę, średnia - ok. 20 km/h, 
najszybsza linia - 24 km/h.  

 

 
 

Rys. 11. Travelator 
źródło: http://forsal.pl/galerie/895344,duze-zdjecie,2,oto-5-technologii-ktore-
zrewolucjonizuja-transport-przyszlosci.html 

 
Dziś przejechanie 27 km centralnej linii metra zajmuje około 

godziny. System ruchomych pasów zmniejszyłby ten czas 
o kilkanaście minut. Twórcy tego pomysłu twierdzą, że dzięki 
takiemu rozwiązaniu zwiększy się liczba pasażerów a także 
poprawi się ich zdrowie (musieliby się poruszać w większym 
zakresie niż dotychczas). 
 
9. Samoloty przyszłości 

 

 
 

Rys.12. Jeden z projektów samolotów w NASA 
źródło: http://forsal.pl/galerie/895344,duze-zdjecie,4,oto-5-technologii-ktore-
zrewolucjonizuja-transport-przyszlosci.html 

 
Powodem wycofania z użytkowania ponaddźwiękowych 

samolotów typu Concorde był nieprzyjemny hałas w trakcie 
podróży. Wiele firm zajmujących się transportem powietrznym 
zastanawia się, jak zapełnić tę lukę. W czerwcu 2015 roku 
NASA ujawniła, że pracuje nad 8 projektami samolotów, które 
miałyby znów pokonywać barierę dźwięku. Inżynierowie pracują 
nad redukcją hałasu związanego z przekraczaniem bariery 
dźwięku. 

Przykładowy projekt (rys.12) to samolot, w którym skrzydła 
zlewają się z korpusem. Taka budowa radykalnie poprawia 
aerodynamikę samolotu i sprawia, że w dużym stopniu można 
zredukować hałas i zużycie paliwa. 
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10. Wahadłowiec Skylon 
Przestrzeń kosmiczna będzie w przyszłości opanowana 

przez systemy transportowe. Europejska Agencja Kosmiczna 
(ESA) jest w trakcie realizacji kilku projektów wahadłowców 
przyszłości. Jeden z ważniejszych projektów dotyczy 
wahadłowiec Skylon. Będzie to bezzałogowy (sterowany z 
Ziemi) statek kosmiczny, stworzony do komercyjnych lotów w 
kosmos. Skylon ma startować jak zwykły samolot, z pasa 
startowego. 

 

 
 

Rys. 13. Wahadłowiec Skylon 
źródło: http://joemonster.org/link/pokaz/50416/8_statkow_nowej_generacji._ 
Ktory_zabierze_nas_w_kosmos_ 

 
Skylon będzie wyposażony w silnik SABRE, stanowiący 

połączenie napędu odrzutowego i rakietowego. Będzie on 
działał w atmosferze i w próżni. Jego paliwem będzie ciekły 
wodór. Utleniaczem w początkowej fazie lotu będzie powietrze z 
atmosfery, natomiast powyżej wysokości 26 km zastąpi je ciekły 
tlen. W roku 2012 silnik ten przeszedł pomyślne testy. Skylon 
ma być gotowy do lotu w 2019 r. 
 
Wnioski  

Przyszłość środków transportu zależy oczywiście od 
rozwoju technologicznego. Jednakże bardzo wiele zależy także 
od sytuacji politycznej i ekonomicznej świata. Przykładowo 
opracowanie [3] przedstawiające zestawienie informacyjne o 
unii energetycznej określa obszary priorytetowe rozwoju 
technologicznego. Analiza tego dokumentu wyłania następujące 
priorytety: 
• obniżenie emisyjności sektora transportu, w tym poprzez 

wspieranie stosowania elektryczności w sektorze transportu 
i inwestycje w produkcję zaawansowanych biopaliw, oraz 
dalej prowadzić będzie integrację systemów energetycznych 
i transportowych; 

• zwiększenie popytu i dochodów w sektorach przemysłowych 
wytwarzających technologie niskoemisyjne; 

• tworzenie ekologicznych miejsc pracy w nowych sektorach 
wzrostu, takich jak inżynieria, produkcja podstawowa, środki 
transportu, budownictwo i usługi dla przedsiębiorstw. 

UE wprowadziła już szereg obszarów polityki i przepisy prawne 
służące obniżeniu emisji i złagodzeniu ich wpływu na zmianę 
klimatu i obejmujące [3]: 
• obowiązkowe docelowe poziomy emisji CO2 dla samochodów 

osobowych i vanów, 
• strategię mającą na celu obniżenie zużycia paliw i redukcję 

emisji CO2 z ciężarówek i autobusów, 
• cele dotyczące wzrostu wykorzystania paliw odnawialnych 

w transporcie i redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z paliw używanych do transportu drogowego, 

• wymóg uwzględniania przez organy publiczne zużycia energii 
i emisji CO2 przy zamawianiu pojazdów, 

• przepisy zobowiązujące państwa członkowskie do utworzenia 
ram polityki krajowej dotyczących rozwoju rynku paliw 
alternatywnych i ich infrastruktury. 
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Modern technologies in transport systems 
The article presents the use of modern technologies in transport for 
mobility vehicles. It details the modern inventions and the use of 
modern techniques of transport in future. 
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