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Problemy, planv i mozliwosci transportu publicznego

SilesiaKOMUNIKACJA 2012 za nami
Rusak Zbigniew

Gorny Slqsk i Zaglfilbie to niezmiernie
wai:ny region na mapie gospodarczej Polski. Jednak gospodarka nie moi:e Sifil rozwija6 bez odpowiedniej infrastruktury i sieci pofqczen, gwarantujqcej swobodny przepfyw ludzi pomifildzy miejscem zamieszkania, a miejscem pracy, edukacji , kultury
i rozrywki . To wlasnie na tym obszarze dziala szesciu organizator6w transportu zbiorowego (KZK GOP, MZKP Tarnowskie G6ry,
MZK Tychy, MZDiM Jaworzno, ZTZ Rybnik,
MZK Jastrzfilbie Zdr6j) oraz kilka przedsifilbiorstw komunikacyjnych posiadajqcych
funkcje organizatora, kt6re zarzqdzajq
lqcznie flotq ponad 2 tys. autobus6w i 230 pociqg6w tramwajowych. Nic WifilC dziwnego,
i:e w Sosnowcu od czterech lat organizewane Sq targi transportu publicznego SilesiaKOMUNIKACJA pofqczone z konferencjq
brani:owq organizowanq przez KZK GOP.

W biei:qcym roku na targach moi:na bylo
zobaczy6 ponad 20 autobus6w miejskich ,
mifildzymiastowych i turystycznych, a taki:e uczestniczy6 w wielu spotkaniach brani:owych oraz panelach dyskusyjnych poswifilconych kondycji transportu publicznego, czy wykorzystaniu srodk6w unijnych na
budOWfil nowoczesnej infrastruktury. Konferencje Partner6w, konkurs na produkt
przyjazny osobom z niepelnosprawnosciq
oraz wyb6r Mistrza Kierownicy to stale elementy, kt6re wpisaly sifil jui: w plan Targ6w
i angai:ujq firmy oraz zwiedzajqcych do aktywnego uczestnictwa.
Czwarta edycja targ6w transportu publicznego w Sosnowcu odbywala sifil w tym
roku 20-21 marca, pod znakiem konferencji , debat i spotkan brani:owych. Chociai:
wystawc6w bylo mniej nii: w poprzed nich latach , to producenci autobusowi

Zasilany gazem ziemnym MAN Uon 's City CNG nalezqcy do MZK Zamosc

AUTOBUSV

stawili sifil niemal w komplecie, chcqc zaprezentowa6 swoje najnowsze modele
i spotka6 sifil z moi:liwie najwifilkSzq
liczbq przewoi:nik6w, gl6wnie z poludnia
Polski. Na liscie obecnosci zabraklo jedynie Solarisa, Kapeny i Solbusa.
Po roku przerwy w Sosnowcu zaprezentowal Sifil Autosan , pokazujqc znane
z Kielc autobusy klasy midi - miejski niskopodlogowy San city 1OLF i lokalny
Tramp FL. Pierwszy z nich to przedstawiciel calej rodziny autobus6w miejskich Sancity, obejmujqcych taki:e autobus dwunastometrowy i przegubowy. Konstrukcja nosna nadwozia, tak jak w przypadku pozostalych modeli rodziny Sancity zostala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4003, natomiast poszycie zewnfiltrzne z paneli aluminiowych i tworzyw sztucznych. Takie polqczenie material6w pozwolilo uzyska6

Autosan Sancity 1OLF

niewielkq masEiJ wlasnq, co daje prze/ozenie na duzq pojemnos6 i niskie zuzycie paliwa. Kolorystyka wnEiJtrza zostala utrzymana w kontrastowych kolorach , co ulatwia
poruszanie siEiJ osobom niedowidzqcym.
San city 1OLF, podobnie jak konkurenci
Mercedes-Benz Citaro K, lrisbus Citelis 10,5 czy
Solbus Solcity 12.03 wyr6znia siEiJ duzq pojemnosciq, por6wnywalnq z autobusami
klasy maxi. Moze on przewiez6 jednorazowo az 95 pasazer6w, w tym od 17 do 24 na
miejscach siedzqcych, z kt6rych 6 dostE;!pnych jest bezposrednio z niskiej podlogi.
Jednostkq napEiJdOWq jest silnik EEV lveco
Teeter NEF o pojemnosci 5,9 dm3 i mocy
194 kW (264 KM) , wsp6/pracujqcy z automatycznq skrzyniq bieg6w Allison T280R.
Z kolei Tramp FL adresowany jest dla przewoznik6w obslugujqcych polqczenia miE;ldzymiastowe, zwlaszcza pomiEiJdzy miastami malej i sredniej wielkosci. Najbardziej
charakterystycznym elementem Trampa FL
jest nowa sciana przednia, nawiqzujqca stylistykq do autobus6w serii A10. 0 200 mm
wydluzono autobus, zwiEiJkszajqc g/6wnie
zwis przedni. Tym samym zwiEiJkszono pojemnos6 autobusu z 56 do 62 pasazer6w.
W podstawowej wersji miEiJdzymiastowej,
autobus moze zabra6 39 pasazer6w na
miejscach siedzqcych i 23 na stojqcych.

Wzrosla takze pojemnos6 bagaznik6w,
kt6ra obecnie w zaleznosci od wersji
waha SiE;l od 3,2 do 4,5 m3. Dla por6wnania w poprzedniej wersji Trampa bagazniki miescily okolo 2,5 m3 bagazu . Oczywiscie w Trampie FL zastqpiono hamulce
bE;lbnowe , hamulcami tarczowymi na
wszystkich osiach , kt6re Sq uruchamiane
za pomocq systemu EBS. Podstawowq

MAN Uon 's City w barwach MZK Opole

jednostkq napEiJdOwq jest ten sam silnik, co
w Sancity 10 LF czyli szesciocylindrowy silnik lveco NEF N60ENT o mocy maksymalnej 194 kW (264 KM) . Opcjonalnie autobus
moze bye napEiJdzany takze silnik iem
Cumminsa. Jednostka napEiJdowa wsp61pracuje z szesciobiegowq manualnq skrzyniq bieg6w ZF 68-101 OBO. W uk/adzie jezdnym zastosowano sztywnq os przedniq
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Przegubowy MAZ 215

firmy LAF oraz tylny most nap~dowy FON
Radomsko. Opcjonalnie z przodu moze
bye zamontowane niezalezne zawieszenie ZF RL55EC. Nowy Tramp zostal zaprojektowany tak, aby mozna bylo zaoferowac przewoznikowi , autobus najlepiej dostosowany do jego potrzeb, przy utrzyma-

Przegubowa wersja Citaro drugiej generacji

AUTOBUSY

niu jak najbardziej atrakcyjnej ceny. Dzi~ 
ki nowym autobusom , Autosan chce bardziej aktywnie wlqczyc si~ w walk~
o nowe zam6wienia z obszaru Slqska.
Nie mozna zapominac, ze w Ciqgu minionych pi~ciu lat, slqscy przewoznicy
zakupili ponad 50 autobus6w klasy midi ,

takich jak Mercedes-Benz Citaro K (17) ,
Solaris Urbino 10 (20) , SOR BN8, 5LE (12).
Podczas targ6w San city 1OLF zostal nagrodzony tytulem , Produkt w komunikacji miejskiej przyjazny osobom z niepelnosprawnosciq".
Zgodnie z tradycjq MAN w Sosnowcu
zdecydowal si~ zaprezentowac 2 autobusy pochodzqce z najnowszych wygranych
przetarg6w. Pierwszy z nich to klasyczny
dwunastometrowy autobus MAN Lion's City
- jeden z pi~ciu , jakie MAN dostarczyl do
MZK Opole. tqcznie w latach 2006-2011 ,
na obszarze wojew6dztw slqskiego i opelskiego, niemiecki koncern dostarczyl ponad 50 autobus6w, z kt6rych najwi~cej trafilo do PKM Swierklaniec. Drugi z prezentowanych modeli to Lion 's City CNG nalezqcy do MZK Zamosc, zasilany spr~zonym
gazem ziemnym. Obecnosc tego autobusu
nie jest przypadkowa, gdyz na poczqtku
tego roku KZK GOP zapowiedzialo ,
iz w swoich przetargach na zlecenie uslug
transportowych b~dzie preferowalo autobusy z nap~dem alternatywnym. Przykladem slqskiego operatora, kt6ry ostro
wszedl w autobusy zasilane gazem ziemnym jest PKM Tychy eksploatujqcy w tej
chwili ponad 40 autobus6w CNG. MAN jak

dotqd, sprzedal w Polsce 20 autobus6w
CNG, w tym 6 do Zamoscia i 14 do Gdyni
w wersji przegubowej. Stanowi to okolo 5%
z blisko 400 Lion 's City eksploatowanych
w naszym kraju.
Bialoruski MAZ zaprezentowal w Sosnowcu przegubowy model 215, o dlugosci 18,75 m, stanowia.cy wersj~ rozwojowa.
autobusu 205. W por6wnaniu z pierwowzorem autobus charakteryzuje si~ zastosowaniem pi~ciu dwuskrzydlowych drzwi
i przeniesieniem chlodnicy na dach pojazdu , co pozwolilo zwi~kszy6 przestrzen
naprzeciwko srodkowych drzwi. wdalszym
cia.gu model215 wyr6znia si~ zabudowa. silnika asymetrycznie z prawej strony pomi~ 
dzy osiami pierwsza., a druga.. Taka koncepcja ukladu nap~dowego stosowana jest
w belgijskich autobusach Van Hool AG300
oraz VDL Jonckheere Transit , a takze
w nieprodukowanym juz holenderskim autobusie Berkhof Premiere. MAZ 215 nap~
dzany jest szesciocylindrowym silnikiem
EEV Mercedes-Benz OM 926 LA o mocy
240 kW (326 KM) , kt6ry przekazuje moment
nap~dowy na os srodkowa. za posrednictwem automatycznej skrzyni bieg6w
ZF 6HP 604C lub Voith DIWA D854.5. Autabus o masie wlasnej 16100 kg moze
przewiez6 jednorazowo 175 pasazer6w,
w tym 39 na miejscach siedza.cych. Okr~g
slqski jest bardzo wazny dla producenta
z Minska. Na 15 autobus6w sprzedanych
w Polsce w 2011 roku , az 12 trafilo w ten
rejon , w tym 4 przegubowe modele 205
do przewoznika z Zor. ta.cznie w latach
2008-2011 sla.scy przewoznicy zakup ili
ponad 30% pojazd6w MAZ, sposr6d 65
dostarczonych do Polski .
Firma EvoBus Polska przygotowala
w Sosnowcu premierowy pokaz najnowszego autobusu miejskiego Citaro C2
w wersji przegubowej. Stylistyczne r6Znice pomi~dzy C2 a Citaro pierwszej generacji sa. raczej ewolucyjne. W dalszym ciqgu nadwozie nowego Citaro wyr6znia si~
duza., jednolita. szyba. czolowa. zintegrowana. poprzez slupki ,/!>:' z tr6jkqtnymi szybami bocznymi ulatwiaja.cymi kierowcy obserwacj~ drogi podczas podjazdu na przystanek oraz wysokimi szybami bocznymi si~gaja.cymi az po lini~ dachu. W nowym C2 o 120 mm obnizono dolnq lini~
okien, kt6ra niemal styka si~ z g6rna. linia.
nadkoli, co jeszcze bardziej nadaje lekkosci calej bryle pojazdu. Nowymi elementami stylistycznymi nadwozia sa. zintegrowane reflektory przednie, slupki A zachodza.ce
na dach i harmonijnie przechodza.ce
w oslon~ maskuja.ca. agregat klimatyzacji
oraz przetloczenia ponad nadkolami ,

Trzyosiowa wersja Scanii Touring

przelamuja.ce prosta. lini~ okien bocznych.
Prawd ziwa rewolucja kryje si~ jednak
w samej konstrukcji nadwozia. Przy zmniejszeniu masy calej konstrukcji , uzyskano
znacznie wyzsza. sztywnos6 nadwozia .
Nadwozie juz dzis z zapasem spelnia ostrzejsze wymagania bezpieczenstwa okreslone
w nowym regulaminie ECE R66.01 , kt6ry
wejdzie w zycie od 2017 roku. lnnym rewolucyjnym rozwia.zaniem jest wprowadzenie specjalnego wzmocnienia plyty podlogowej na zwisie przednim (Front Collision
Guard) , kt6ra chroni kierowc~ . przed skutkami zderzen czolowych. Do C2 wprowadzono najnowoczesniejsze rozwia.zania
techniczne, takie jak nowe stanowisko kierowcy z multifunkcyjna. kierownicq, modulowa. kabin~ kierowcy, nowa. architektur~
ukladu elektrycznego oparta. na magistrali
CAN 2.01 minimalizuja.ca. dlugos6 okablowania i liczb~ pola.czen oraz uklad kontroli
trakcji ESP, co jest nowoscia. w tej klasie
pojazd6w. Nowe zinteg rowane reflektory
przednie zostaly wyposazone w swiatla do
jazdy dziennej w technologii LED. Aby obnizy6 pob6r energii elektrycznej, technologi~
LED wykorzystano takze przy oswietleniu
kabiny kierowcy, oswietleniu otwartych drzwi
oraz opcjonalnie przy oswietleniu wn~trza
przestrzeni pasazerskiej. Komfort podr6zy
poprawiono m.in. poprzez optymalizacj~
ksztaltu kanal6w wentylacyjnych i zastosowaniu nowej perforowanej podsufitki, kt6ra zapewnia lepsza. wymian~ powietrza
oraz jednorodna. temperatur~ w calej kubaturze przestrzeni pasazerskiej. Klapy dachowe otwierane sa. elektrycznie ze stanowiska kierowcy i automatycznie zamykaja. si~ nie tylko przy wyla.czeniu silnika,

lecz takze po uruchomieniu wycieraczek. Charakterystycznymi elementami
premierowego autobusu byla drewnopodobna wykladzina podlogowa oraz
kolorowe tablice kierunkowe w technologii LED/flip-dot.
Jak na razie przegubowe C2 jest oferowane z dwunastolitrowym silnikiem
Dies Ia OM 457 LA spelniaja.cym norm~ czystosci spalin Euro -5 lub EEV o mocy
260 kW (354 KM) i momencie obrotowym
1600 Nm. Jednostka charakteryzuje si~ wysokim momentem obrotowym juz od niskich pr~dkosci obrotowych , co jest szczeg61nie istotne w ruchu miejskim . Klient
moze zam6wi6 pojazd spelniaja.cy norm~
EEV bez koniecznosci stosowania filtra cza.stek stalych w ukladzie wydechowym.
Oznacza to zar6wno nizsze koszty zakupu, jak i eksploatacji, a takze nizsza. mas~
wlasna.. Silniki Euro-6 b~dq dost~pne w C2
juz pod koniec 2012 roku.
Na 594 autobusy miejskie MercedesBenz sprzedane w Polsce w latach 20062011 , az 133 zostaly zakupione przez przewoznik6w sla.skich. Wsr6d nich bylo az 108
autobus6w Citaro w r6znych wersjach od
10,5-metrowego K (17 egz.) do 18-metrowego G (36) . Do najwi~kszych operator6w,
eksploatuja.cych autobusy Mercedesa
naleza. MPK Cz~stochowa (54), MZK Bielsko-Biala (30) i PKM Katowice (30).
Tym razem Scania-Polska ograniczyla
swoja. prezentacj~ w Sosnowcu tylko i wyla.cznie do autobus6w turystycznych. Pow6d jest prosty. Wedlug kierownictwa sp61ki dla autobus6w miejskich przychodza.
chudsze lata. Brak srodk6w unijnych i koniecznos6 odbudowy trakcji tramwajowej

AUTOBUSV
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Scania Touring nalezqca do sp6/ki Polonus Warszawa

b~dzie powodowa6
drastyczny spadek zakup6w w najblizszych
dw6ch latach. Nadziejq zostajq duze przetargi na realizacj~ uslug transportowych
przygotowywane przez organizator6w komunikacji. Dlatego tez podczas targ6w pokazano jedynie Scani~ Touring w wersji
dwu- i trzyosiowej. Autobus z nadwoziem
opracowanym przez chinskich konstruktor6w z Higera powoli przebija si~ na pols kim
rynku . W ubieglym roku, sprzedano pierwsze 5 egzemplarzy m.in do sp61ki Polonus
Warszawa. Stylistyka nowego autobusu,
a zwlaszcza jego sciana przednia, nawiqzuje przede wszystkim do samochod6w
ci~zarowych serii R. Trapezowe reflektory
ze zintegrowanymi swiatlami dziennymi
typu LED, masywny dach z diodowymi swiatlami gabarytowymi oraz specjalnie uksztaltowana sciana podszybia to gl6wne elementy indywidualizujqce wyglqd nowego
autokaru. R6wnie ciekawie zaaranzowano
scian~ tylnq z charakterystycznymi owalnymi lampami , oryginalnie uksztaltowanq
szybq i zintegrowanym spojlerem z wbudowanq kamerq cofan ia. Zr6dlem nap~du
jest 13-litrowy silnik Euro-5 Scania DC13
o mocy 294 kW (400 KM) , wsp61pracujqcy
z osmio- lub dwunastobiegowq zautomatyzowanq skrzyniq bieg6w Opticruise. Nowy
autobus w wersji dwunastometrowej przystosowany jest do przewozu 49 pasazer6w

w duzych miastach

AUTDBUSV

na fotelach wyposazonych w tr6jpunktowe
pasy bezpieczenstwa. Trzyosiowa wersja
moze zabra6 na poklad 57 pasazer6w.
W standardzie oferowany jest m.in. system
kontroli trakcji ESP, tempomat, podw6jne
szyby, klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej o mocy 38 kW i toaleta.
Najwi~ksze stoisko w biei:qcym roku
miala firma SOR-Polska, kt6ra zaprezentowala zwiedzajqcym az 3 r6zne modele autobus6w. Na razie sp61ka kieruje swojq ofert~ gl6wnie do przedsi~biorstw obslugujqcych male i srednie miasta oraz prywatnych

przewoznik6w dzialajqcych na zlecenie
zarzqd6w transportu miejskiego. Sposr6d
46 niskowejsciowych autobus6w miejskich,
sprzedanych w Polsce, az 25 trafilo do
Nysy, Raciborza i K~dzierzyna-Kozla.
Ta najpopularniejsza rodzina autobus6w
miejskich byla prezentowana przez wersj~
dwunastometrowq BN12LE. Obok niej pokazano takze dwunastometrowy autobus
niskopodlogowy SOR NB12 z charakterystycznym nadwoziem z czterema parami
drzwi, kt6re w znaczny spos6b przyspieszajq
wym ian~ pasai:er6w na przystankach.

Niskowejsciowy BN12LE z charakterystycznym lamanym dachem

Niskopodlogowy autobus BN12 z nietypowym ukladem drzwi 2-2/2-2

Ostatnim z prezentowanych pojazd6w
by! mi~dzymiastowy autobus SOR C1 0,5
adresowany g!6wnie do przedsi~biorstw
PKS i innych przewoznik6w obs!ugujqcych ruch mi~dzymiastowy. G!6wnym atutem czeskich autobus6w jest przede
wszystkim niska cena, jak r6wniei: niskie
zui:ycie paliwa.
Do wejscia w segment autobus6w
miejskich szykuje si~ dwutorowo VOL Bus
& Coach Polska ze Straszkowa, kt6ry do tej
pory specjalizowa! si~ w sprzedai:y autobus6w turystycznych . Z jednej strony

VOL Ambassador i VOL Citea

oferuje sprzedai: autobus6w ui:ywanych
jako polski przedstawiciel sp6!ki CBC - nalei:qcej do koncernu VOL (w Sosonowcu
VOL pokazal ui:ywany, ultralekki autobus
niskowejsciowy VOL Ambassador) , z drugiej zas wraz z wyr6wnywaniem si~ cen
pomi~dzy Polskq, a Europq Zachodniq VOL
zamierza wprowadzi6 na rynek sw6j podstawowy model autobusu miejskiego VOL
Citea - International Bus Of The Year 2011.
Obecnie Citea oferowany jest jako auto bus
dwuosiowy o dlugosci 12 m i trzyosiowy
o dlugosci 14,7 m. W niedlugiej przyszlosci

rodzina Citea ma zostac rozszerzona
o dziesi~ciometrowego midibusa i o autobus przegubowy. Gl6wnym atutem oferowanych przez VOL Bus & Coach pojazd6w
majq bye niskie koszty eksploatacji i wysoka trwalosc.
Ostatnim z prezentowanych w Sosnowcu autobus6w byl Volvo 7700 Hybrid testowany przez PKM Gliwice. W odr6i:nieniu od
pozostalych producent6w europejskich,
Volvo zdecydowalo si~ na zastosowanie
nap~du r6wnoleglego. Hybrydowy nap~d
Volvo zwany I-SAM sklada si~ z silnika

1a
Volvo D5E o pojemnosci 5 dm3 i mocy
154 kW (21 0 KM) , generatora, elektronicznego modulu sterujqcego, zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni bieg6w 1-shift,
silnika elektrycznego o mocy ciqglej
160 kW i uk/adu baterii litowo-jonowych,
umoi:liwiajqcych zgromadzenie energii hamowania. Od momentu uruchomienia produkcji jui: ponad 200 tego typu autobus6w trafilo do klient6w na calym swiecie
m.in do Luksemburga, Grazu, Hamburga,
Geteborga i Curytyby.
Jak jui: wspomniano wczesniej , obok
producent6w autobus6w, na targach swoje wyroby zaprezentowali taki:e producenci komponent6w i system6w informacji
pasai:erskiej . Sq wsr6d nich m.in. producent siedzen z Poznania- firma STER, producent komponent6w z tworzyw sztucznych do autobus6w i tramwaj6w - firma
Astromal z Wilkowic k. Leszna, polski oddzial hiszpanskiej firmy GNV oraz firma
DYSTEN z Zabrza , kt6ra rozpocz~la
wsp6/prac~ z Bull-em.
W programie targ6w wai:nq rol~ odegrala konferencja zorganizowana przez
Komunikacyjny Zwiqzek Komunalny GOP
,Transport zbiorowy w miejskich i regionalnych strategiach rozwoju - doswiadczenia i zamiary".
G/6wnym tematem debaty bylo ksztaltowanie strategii rozwoju transportu zbiorowego w planowaniu przestrzennym miasta i aglomeracji na przykladzie miast polskich i niemieckich. Wsr6d prelegent6w byli
m.in. prof. Robert Tomanek z Uniwersytetu

Ekonomicznego w Katowicach , kt6ry zaprezentowal kierunki i tendencje w polityce transportowej w UE oraz Withold Sikora
z firmy Trafficon Slqski, kt6ry om6wil problem transportu zbiorowego jako czynnik
rozwoju region6w na przykladzie Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Kolonia/Bonn.
W drugim dniu s/uchacze mogli zapozna6
si~ z dui:ymi projektami zwiqzanymi z modernizacjq infrastruktury tramwajowej, finansowanymi z srodk6w Unii Europejskiej,
realizowanymi na Slqsku , w Warszawie,
Krakowie i Gdansku.
Dodatkowo na terenie targ6w przeprowadzono kolejnq edycj~ konkursu o tytul
,Mistrz Kierownicy", w kt6rym rywalizowali

.
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kierowcy komunikacji miejskiej. Podobnie jak
w roku ubieglym konkurs przeprowadzono na
mobilnym symulatorze udost~pnionym przez
firm~ CEZ CARGO z Jaworzna.
Jak co roku kontynuowano taki:e konkurs na produkt przyjazny dla os6b z niepelnosprawnosciq. Jury konkursu nagrod~ w kategorii ,Pojazdy" przyznalo firmie
Autosan , a w kategorii: , lnformacja ,
infrastruktura przystankowa" nagrodzilo
firm~ GMV INNOVATING SOLUTIONS
sp. z o.o.
Autor:
mgr ini:. Zbigniew Rusak - Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Volvo 7700 Hybrid

111 Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

Modelowanie podrozy i prognozowanie ruchu
Politechnika Krakowska , Wydziallni:ynierii Lqdowej, lnstytut
lni:ynierii Drogowej i Kolejowej,
Katedra System6w Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenie
lni:ynier6w i Technik6w Komunikacji RP, Oddzial w Krakowie
zapraszajq na Ill Og61nopolskq
Konferencj~ Naukowo-Technicznq , Modelowanie podr6i:y
i prognozowanie ruchu ", kt6ra
odb~dzie si~ w dniach 15-16 listopada 2012 r. w Krakowie.
Celem konferencji jest pre zentacja i wymiana doswiadczen w zakresie modelowania
podr6i:y os6b i ladunk6w dla

cel6w prognozowania ruchu,
dotyczqcych :
0 obszar6w miejskich,
0 obszar6w metropolitarnych,
0 obszar6w zamiejskich,
0 poszczeg61nych obiekt6w,
0 transportu drogowego
(w tym zb iorowego i niezmotoryzowanego),
0 transportu szynowego,
0 transportu lotniczego,
0 korytarzy i w~z/6w multimodalnych.
W szczeg61nosci b~dq podj~te zagadnienia dotyczqce:
• wykorzystania alternatywnych technik w monitorowaniu podr6i:y,

•
•
•

•

tworzenia baz danych dla potrzeb modelowania podr6i:y,
zastosowan ia narz~dzi symulacyjnych w procesie modelowania podr6i:y,
roli metod wskaznikowych
w prognozowaniu ruchu,
tworzenia kr6tkoterm inowych prognoz ruchu ,
tworzenia modeli czqstkowych , w tym ruchotw6rczosci obiekt6w,
wykorzystania prognoz ruchu w studiach wykonalnosci , w ocenach wplywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
w analizach efektywnosci

ekonomicznej oraz w od dzialywaniach na srodowisko inwestycji transportowych.
Waine daty:
30.04.2012 r. - wst~pne zgloszenie uczestnictwa
30.04.2012 r. - zgloszenie tytulu
referatu wraz ze streszczeniem
15.07.2012 r. - nadsylanie pelnych tekst6w referat6w

Szczeg6towe informacje:
www.ksk.pk.edu.pl,
e-mail:
modelling2012@hq.wil.pk.edu.pl
tel. 12 628 23 25

