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KRYTERIA AKCEPTOWALNOCI RYZYKA
W EGLUDZE MORSKIEJ
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: W artykule przedstawiono analiz kryteriów akceptowalnoci ryzyka stosowanych
w egludze morskiej w odniesieniu do okrelonego akwenu morskiego oraz statku. Na podstawie
przeprowadzonych studiów wybranych pokadowych systemów zarzdzania bezpieczestwem statku
przeprowadzono syntez metod oceny ryzyka operacji stwarzajcych potencjalne zagroenie dla ludzi
i statku. Omówiono wady i zalety podejcia stosowanego obecnie w egludze morskiej przy
opracowywaniu kryteriów akceptacji ryzyka.
Sowa kluczowe: egluga morska, bezpieczestwo, kryteria akceptowalnoci ryzyka

RISK ACCEPTANCE CRITERIA IN MARITIME NAVIGATION
Summary: The paper presents the analysis of risk acceptance criteria used in maritime navigation with
respect to both the particular sea area and ship. On the basis of the study of several ship safety management
systems the summary of risk assessment methods used for the hazardous operations for people and ship has
been worked out. The merits and drawbacks of the approach used currently in risk assessment in maritime
navigation to draw up the risk acceptance criteria.
Keywords: maritime navigation, safety, risk acceptance criteria
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MIARY BEZPIECZESTWA I ZAGROENIA
RODKA TRANSPORTU
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: W artykule przedstawione s miary bezpieczestwa i zagroenia stanu zdatnoci rodka
transportu, w parametrycznym modelowaniu losowych zdarze. Zdarzenia te s niebezpieczne
i zagraaj funkcjonowaniu rodka transportu z pewnej ich zbiorowoci. rodek transportu jest
rozwaany w ukadzie czowiek - maszyna - otoczenie (C-M-O). Najpierw wprowadzone s
warunkowe miary zagroenia i bezpieczestwa uytkowanego rodka transportu oraz zwizki midzy
nimi. Nastpnie zastosowano warunkowe prawdopodobiestwa zdarze do zbudowania modelu
rywalizujcych zagroe (CRM). Jeli wystpienia zdarze niebezpiecznych s niezalene, to
przedstawiony model CRM mona zastosowa do wszystkich, znanych z teorii niezawodnoci,
rozkadów prawdopodobiestwa. Na koniec publikacji podane s dwa przykady rodków transportu,
dla których wyznaczona jest warunkowa funkcja utraty zdatnoci. Przedstawiony model CRM mona
zastosowa w planowaniu dziaa profilaktycznych, zwikszajcych poziom bezpieczestwa
uytkowania rodka transportu w ukadzie C-M-O.
Sowa kluczowe: poziom bezpieczestwa, warunkowa funkcja hazardu, rodek transportu

SAFETY AND THREATS MEASURES OF THE MEAN OF TRANSPORT
Summary: This article presents measures of the safety and threats to the suitability state of means of
transport, in the parametric modelling of random events. These events are dangerous and are threatening the
functioning of a certain population of means of transport in the arrangement man - machine - surroundings
(Polish: czowiek – maszyna – otoczenie, C-M-O). At first conditional measures of risks and safety of the
used mean of transport and links between them are implemented. Next, conditional probabilities were applied
for building the competing risks model (CRM). If occurrences of dangerous events are independent, then the
introduced CRM model can be applied to every probability distribution, well-known from the reliability
theory.
At the end of the publication two examples are given of a mean of transport, for which the conditional
function of loss of its state of suitability was determined. The introduced CRM model can be applied in
planning of preventive actions for increasing the safety level of the used mean of transport in the C-M-O
arrangement.
Keywords: safety level, conditional hazard function, mean of transport
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PROGNOZOWANIE BEZPIECZESTWA
OBIEKTÓW TRANSPORTOWYCH
METODAMI STATYSTYKI EKSTREMALNEJ
Rkopis dostarczono, marzec 2013

Streszczenie: W ostatnim czasie w dziedzinie transportu pojawio si pilne zadanie sprowadzenia do
minimum wystpowania wypadków i katastrof, których przyczyn s awarie elementów
funkcjonalnych. Obecnie jeszcze nie sformuowano rozwinitej teorii rozwizania takich zada.
Autorzy proponuj sposób rozwizania postawionego zadania na podstawie metodologii statystyki
ekstremalnej i zasady informacyjnej Jaynes’a. Przedstawiony w artykule przykad i obliczenia
dowodz takiej moliwoci, do ekstremalnego poziomu statystycznego wyboru wcznie, gdy jego
wielko osiga wielko n = 2. Metoda pozwala realizowa podjcie decyzji wedug wybranych
obserwacji, gdy o charakterze podziau nie wiadomo nic oprócz wartoci oczekiwanej wielkoci
losowej.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo, transport, statystyka

PREDICTION OF TRANSPORTATION SAFETY OF METHODS EXTREME
STATISTICS
Summary: In recent years in the field of transport appeared urgent task of bringing to a minimum of
accidents and disasters that are caused by failure of functional elements. Currently, not yet formulated the
theory developed solutions such tasks. The authors propose a way to solve the task based on extreme
statistics methodology and principles of information Janes. Presented in the article, and the calculation
example shows that, in an extreme selection including a statistical level, when the volume reaches its size.
The method allows to implement the decision by some observations about the nature of the distribution is not
known anything but the expected value of a random size.
Keywords: security, transport, statistics
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TRANSPORT MATERIAÓW NIEBEZPIECZNYCH
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Opracowanie stanowi charakterystyk podstawowych informacji na temat transportu
materiaów niebezpiecznych rónymi gaziami transportu. Na pocztku przedstawiono pojcie
transportu i jego klasyfikacj. Nastpnie scharakteryzowane zostay regulacje prawne w obszarze
transportu materiaów niebezpiecznych, w ramach poszczególnych gazi transportu. Kolejnym
tematem, który poruszono w dalszej czci referatu to opakowania i ich rola w transporcie
analizowanych materiaów. Zwrócono take szczególn uwag na znaczenie opakowa przy
przewozach materiaów niebezpiecznych.
Sowa kluczowe: transport, materiay niebezpieczne

TRANSPORT OF DANGEROUS MATERIALS
Summary: A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous materials
by different branches of transport. At the beginning of it description of transport’s mean and its classification
have been done. Further, author characterized rules of law in area of transport of dangerous goods in the
framework of different branches of transport. Another theme mentioned in the paper concerns packages and
their role in transport of analyzed goods. Author except of explanation of functions and divisions of
packages, put emphasis on meaning of packages in transport of dangerous materials. The paper is finished by
short summary of content described in it.
Keywords: transport, dangerous materials

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 96

Transport

2013

Dorota Bartoszek, Marek Stolarski
NEEL Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Wdroeniowo-Produkcyjne

KOLIZJE POJAZDÓW SZYNOWYCH
ZE ZWIERZTAMI A BEZPIECZESTWO
RUCHU POCIGÓW
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Kolizje ze zwierztami w transporcie kolejowym s powszechne, cho sabo
rozpoznane. Stanowi zagroenie dla bezpieczestwa pasaerów, a ponadto powoduj wymierne
straty dla przewo ników w postaci kosztów naprawy taboru oraz opó nie. Problem jest znacznie
powaniejszy w przypadku przewozów pasaerskich, poniewa pocigi pasaerskie poruszaj si
z wikszymi prdkociami, ni pocigi towarowe. W przypadku kolizji rozmiar szkód zaley take od
rozmiaru zwierzcia.. Analiza miejsc kolizji oraz staranne zbieranie danych przez wszystkich
przewo ników miaoby znaczcy wpyw na bezpieczestwo i koszty transportu kolejowego.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo, transport kolejowy, kolizje ze zwierztami

ANALYSIS OF THE COLLISIONS OF RAIL VEHICLES WITH ANIMALS
AND SAFETY
Summary: Collisions with animals in rail transport, both cargo and passenger railways, are common but
poorly recognized. Such a collisions create a danger for the travelers and also cause countable loss for
railway carriers, it means costs of rolling stock’s repairs and delays of the trains. The problem is much more
significant in passenger railways due to the higher speed of such a transport when compared with cargo
trains. In case of collision the scale of damages also depends on the size of the animal.. Analysis of collision
sites and careful collection of data conducted by the all railway carriers would have a significant influence on
safety and costs of railway transport.
Keywords: safety, rail transport, collisions with animals
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WPYW WARUNKÓW PRZERYWANIA SYGNAU
ZIELONEGO NA BEZPIECZESTWO
ZAMIEJSKICH SKRZYOWA Z SYGNALIZACJ
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W artykule przedstawiono skutki zastosowania wybranych warunków logicznych
przerywania sygnau zielonego dla skrzyowa zamiejskich zlokalizowanych na drogach krajowych.
Na podstawie przeprowadzonych bada na typowych skrzyowaniach zamiejskich wykonano i
skalibrowano model symulacyjny w programie Vissim. Wykorzystano go do oceny wpywu rónych
warunków zakoczenia sygnau zielonego na redukcj prawdopodobiestwa osignicia maksymalnej
dopuszczalnej dugoci sygnau zielonego i w konsekwencji poprawy bezpieczestwa ruchu.
Sowa kluczowe: sterowanie ruchem drogowym, skrzyowanie z sygnalizacj, strefa dylematu

INFLUENCE OF GREEN TERMINATION CONDITIONS ON TRAFFIC SAFETY
AT RURAL SIGNALIZED INTERSECTIONS
Summary: The paper presents effects of using a specific green termination interval on road safety at high
speed intersections localized on national roads in Poland. On the basis of the research conducted at typical
rural signalized intersections the simulation model has been developed and calibrated. PTV Vissim was used
to evaluate how various green termination conditions may reduce max-out for high speed flows and therefore
to improve road safety.
Keywords: signal control, signalized intersection, dilemma zone
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KONCEPCJA BEZPIECZNEJ TRANSMISJI
DANYCH W MOBILNYM SYSTEMIE
ROZPROSZONYM
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj bezpiecznej transmisji danych w mobilnym systemie
rozproszonym zoonym ze stacji procesowych i operatorskiej. Stacje procesowe systemu s poczone drog
radiow za pomoc radiomodemów, co umoliwia instalacj stacji w ruchomych obiektach transportowych.
Podano przykady zastosowania prezentowanych zagadnie w systemach transportowych, a take potencjalne
miejsca wystpowania zagroe dla bezpieczestwa transmisji. Opisano moliwe warianty zabezpieczenia
komunikacji. Przybliono zaoenia koncepcji bezpiecznej komunikacji w systemie.
Sowa kluczowe: radiomodem, bezpieczestwo, system rozproszony

CONCEPT OF THE SECURE TRANSMISSION IN MOBILE DISTRIBUTED SYSTEM
Summary: The concept of secure data transmission in a mobile distributed system composed of the process
stations and the operator stations is presented. Process stations are connected to the system via radio modems.
It allows the installation in mobile transport facilities. The examples of the application of the presented issues
in transport systems, as well as the potentially locations of the security risks of transmission are given. The
possible options for secure communications are described. The assumptions of the concept of a secure
communication system are explained.
Keywords: radio-modem, security, distributed system
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MODEL OCENY RYZYKA W DROGOWYM
TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH –
WYBRANE ZAGADNIENIA
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: Po drogach naszego kraju codziennie przewoone s paliwa pynne, gazy, chlor,
amoniak, cyjanowodór i wiele innych substancji o dziaaniu toksycznym i wybuchowym [1]. Kadego
roku rejestruje si kilkaset kolizji z udziaem pojazdów z towarami niebezpiecznymi, które prowadz
do powstania rozlewisk przenikajcych do gruntu, wód podziemnych, toków wodnych, powodujc
degradacj ycia biologicznego. A zatem zagroenie bezpieczestwa jest istotnym problemem,
z którymi zmierzy si musz nadawcy, odbiorcy i przedsibiorstwa transportowe. Jednym
z elementów dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa jest analiza ryzyka. W artykule
przedstawiono nowe podejcie do oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych,
uwzgldniajce wpyw czynnika ludzkiego na prawdopodobiestwo wystpienia wypadku.
Omówiono zaoenia metody wyboru optymalnej trasy przewozu, z punktu minimalizacji ryzyka
ludzkiego, ekologicznego i finansowego.
Sowa kluczowe: towary niebezpieczne, analiza ryzyka, czynnik ludzki

A MODEL OF RISK ASSESSMENT CONCERNING THE ROAD TRANSPORTATION
OF HAZARDOUS MATERIALS – SELECTED ISSUES
Summary: Every day liquid fuels, gases, chlorine, ammonium, hydrogen cyanide and many other toxic and
explosive substances are transported on national roads. Several hundreds of road accidents involving vehicles
carrying hazardous materials are reported each year. In the aftermath of these accidents spillages infiltrating
the ground, groundwater and water courses take place and lead to the degradation of biological life. Hence,
safety measures must be applied on a daily basis by the dispatchers, recipients and speditors. Risk analysis is
one of the measures necessary for the improvement of safety standards. In the article a new approach to risk
assessment concerning the road transportation of hazardous materials has been presented. This approach
takes into account the effect of the human factor on the likelihood of road accidents. In addition, the article
discusses the assumptions to be taken for the choice of transportation route in order to minimize
the risk.
Keywords: hazardous goods, risk analysis, human factor
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ANALIZA CZYNNIKÓW WPYWAJCYCH NA
PRDKO POJAZDÓW TRANSPORTU
ZBIOROWEGO NA PRZYKADZIE GDASKA
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W referacie przedstawiono istot problemu szacowania prdkoci pojazdów transportu
zbiorowego w szczególnoci w zakresie modelowania ruchu. Przedstawiono i omówiono wyniki
przeprowadzonych w maju ubiegego roku pomiarów czasu przejazdu pojazdów transportu
zbiorowego na obszarze Gdaska w ramach budowy systemu sterowania ruchem TRISTAR.
Otrzymane wyniki zestawiono w celu zaprezentowania statystyki oraz zidentyfikowania czynników
wpywajcych na prdko pojazdów transportu zbiorowego w warunkach miejskich. W oparciu
o otrzymane dane statystyczne zbudowano funkcj pozwalajc na ogólne oszacowanie czasu
przejazdu pojazdów transportu zbiorowego pomidzy skrzyowaniami z uwzgldnieniem redniego
czasu obsugi przystanku.
Sowa kluczowe: transport zbiorowy, modelowanie, prdko

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING PUBLIC TRANSPORT VEHICLE SPEED
ON CASE OF GDANSK
Summary: The paper presents the essence of the problem of estimating the speed of public transport
vehicles, in particular for traffic modeling. Presented and discussed the results of the measurement of travel
time of public transport vehicles in Gdansk for the construction of a traffic control system TRISTAR. The
results are presented in order to present traffic statistics and to identify the factors that influence the speed of
public transport vehicles in urban conditions. Based on the statistical data obtained were built feature that
allows a global estimate travel time of public transport vehicles between intersections, taking into account the
average stop time on public transport stops.
Keywords: public transport, ride time estimating, modeling
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CRITICAL STATES RELIABILITY ANALYSIS
OF DISCRETE TRANSPORTATION SYSTEMS
The manuscript delivered: May 2013

Summary: The paper presents a resource constrained model of a discrete transportation system that
can be used to simulate its operation in presence of faults. The simulation results are used to assess the
conditional probability of system failure after a short time after it reaches a specific set of reliability
states, i.e. the set of critical states. These are determined as the states when the system is still
operational but the probability of failure in near future is unacceptably high. The critical states are
shown to be a practical indicator that the system is dangerously degraded.
Keywords: reliability prediction, transportation systems maintenance, simulation

ANALIZA NIEZAWODNOCIOWA STANÓW KRYTYCZNYCH DYSKRETNYCH
SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono model dyskretnych systemów transportowych z ograniczonymi
zasobami, wykorzystywany do analizy symulacyjnej ich dziaania w warunkach wystpowania uszkodze.
Wyniki symulacji wykorzystywane s do oceny prawdopodobiestw warunkowych upadku systemu
w krótkim horyzoncie czasowym po osigniciu okrelonego zbioru stanów sprawnoci. Stany krytyczne
okrelane s w oparciu o to prawdopodobiestwo, jako stany, gdy system jest jeszcze sprawny, ale ryzyko
upadku w bliskiej przyszoci jest zbyt wysokie. Wykazano, e stany krytyczne mog by praktycznym
wska nikiem nadmiernej degradacji systemu.
Sowa kluczowe: analiza niezawodnociowa, zarzdzanie systemem transportu dyskretnego, symulacja
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OPERATIONAL DEFINITION OF THE POSSIBLE
CAUSES OF THE DERAILMENT OF FREIGHT
CARS
The manuscript delivered: April 2013

Abstract: The methods of the assessment of the derailment risk on basis of computer experiments
with dynamic models of railway rolling stock are presented. Specially designed dynamic models
include the necessary parameters that represent the state of rail vehicles in operation. The common set
of the factors of derailment is proposed to decompose on the subsets. Any factor of each of the subsets
is represented as a Boolean variable, which has an alternative value. The proposed methods can be
used for the analysis of propensity of vehicle to derailment by the study of quantitative changes in
safety performance.
Keywords: rolling stock, derailment factors, dynamic models

OPERACYJNA DEFINICJA MOLIWYCH PRZYCZYN WYKOLEJENIA WAGONÓW
TOWAROWYCH
Streszczenie: Prezentowane metody oceny ryzyka wykolejenia taboru na podstawie eksperymentów
komputerowych z pomoc modeli dynamicznych. Specjalnie zaprojektowane modele dynamiczne zawieraj
niezbdne parametry, które przedstawiaj stan pojazdów kolejowych w eksploatacji. Wspólny zestaw
czynników wykolejenia zaproponowano rozkada na podzbiory. Kady czynnik, z kadej z podgrup jest
reprezentowany jako zmienna typu Boolean, która ma alternatywn warto. Proponowane metody mog by
wykorzystane do analizy tendencji taboru do wykolejenia si przez badanie ilociowe zmiany poziomu
bezpieczestwa.
Sowa kluczowe: tabor kolejowy, czynniki wykolejenia, modele dynamiczne
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WSTPNE ZAOENIA DO AUDYTU
OWIETLENIA DROGOWEGO
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W niniejszym artykule poruszono kwesti celowoci wykonywania kompleksowej
oceny jakoci owietlenia drogowego w kontekcie poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego w
porze nocnej oraz zwikszenia efektywnoci wykorzystania energii elektrycznej. Podano kryteria
owietleniowe i elektryczne podlegajce kontroli i ocenie. Zosta przedstawiony sposób wykonywania
bada na drodze (w oparciu o normy i zalecenia). Przedstawiono równie wyniki pomiarów wraz z
analiz jakoci owietlenia dla przykadowego odcinka drogowego. Wskazano dalsze kierunki
rozwoju majce na celu zwikszenie rzetelnoci wykonywania oceny. Nawizujc do zalece Komisji
Europejskiej jako istotny czynnik uwzgldniono energochonno instalacji owietleniowej.
Sowa kluczowe: technika wietlna, pomiary owietleniowe, owietlenie drogowe

PRELIMINARY ASSUMPTIONS FOR THE AUDIT BY ROAD LIGHTING
Summary: This article addresses the issue of the advisability of performing a comprehensive assessment of
the quality of street lighting in the context of road safety at night time and increase the efficiency of
electricity use. There are presented the criteria for lighting and electrical inspected and evaluated. It has been
shown how to perform tests taken on the road (on the basis of standards and guidelines). It has also
presented the measurement results with the analysis of the quality of lighting for example road section. With
reference to the recommendations of the European Commission as an important factor taken into account
energy intensity of the lighting system.
Keywords: lighting technology, lighting measurements, road lighting
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EUROPEJSKI SYSTEM PUNKTÓW KARNYCH
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Artyku jest syntetycznym porównaniem istniejcych systemów punktów karnych dla
kierowców naruszajcych przepisy ruchu drogowego. Systemy punktów karnych maj za zadanie
przyczynia si do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar poprzez sankcjonowanie
ryzykownych i bezprawnych zachowa w ruchu drogowym. Obecnie systemy punktów karnych
obowizuj w 22 z 27 krajów czonkowskich Unii Europejskiej. Dane o europejskich systemach
punktów karnych pochodz z materiaów projektu BESTPOINT, który mia za zadanie zebra i
przeanalizowa wszystkie informacje o istniejcych systemach punktów karnych, co pozwolio
wybra najlepsze praktyki z zakresu systemów punktów karnych a nastpnie opracowa narzdzia,
które umoliwi zharmonizowanie tych systemów na poziomie Unii Europejskiej.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo ruchu drogowego, systemy punktów karnych, przepisy ruchu
drogowego

EUROPEAN DEMERIT POINTS SYSTEM
Summary: The article is a concise comparison of existing penalty points for drivers violating traffic laws.
Demerit points systems are designed to contribute to reducing the number of road accidents and their
casualties by penalising risky and illegal behaviour on the road. Demerit points systems currently in force in
22 of the 27 member states of the European Union.
Data on the European penalty points systems come from the BESTPOINT project materials, whose aim is to
collect and analyze all the information about the existing penalty points systems, which allowed to select the
best practices in the field of penalty points systems and then tools were developed that enable harmonization
of these systems within the European Union.
Keywords: road safety, demerit point system, traffic enforcement

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 96

Transport

2013

Marzenna D bowska-Mróz, Andrzej Rogowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

SZUM PRZYSPIESZENIA JAKO MIARA
ZAGROENIA PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM
W MIASTACH
Rkopis dostarczono, czerwiec 2013

Streszczenie: Rozwój motoryzacji przynosi obok korzyci gospodarczych i spoecznych wiele
zagroe i zjawisk niekorzystnych. Do jednych z powaniejszych skutków funkcjonowania transportu
mona zaliczy powstawanie wypadków. Ponad 70% wypadków to zdarzenia, do których dochodzi
w miastach. Ze wzgldu na specyfik ruchu w miastach szczególnie wanym problemem jest
bezpieczestwo pieszych w ruchu drogowym. Stan bezpieczestwa ruchu drogowego jest funkcj
wielu czynników, które wpywaj na jego poziom w róny sposób (poredni i bezporedni). Np. prdko
jest czynnikiem, który moe bezporednio decydowa o powstawaniu zagroe w ruchu drogowym.
Moe by równie czynnikiem, od którego w sposób poredni zale skutki zdarze drogowych. W artykule
zaprezentowane zostan wybrane parametry ruchu drogowego, które mog umoliwi wskazanie
miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ruchu pieszego.
Sowa kluczowe: wska niki bezpieczestwa ruchu drogowego, pieszy, szum przyspieszenia

ACCELERATION NOISE AS A MEASURE OF THE RISK OF PEDESTRIANS IN ROAD
TRAFFIC IN CITIES
Summary: The development of motorization brings alongside economic and social benefits many risks and
adverse events. Some of the more serious effects of the transport may include the formation of accidents.
Over 70% of accidents are events that occur in cities. Due to the nature of traffic in urban areas particularly
important issue is the safety of pedestrians on the road. Road safety is a function of many factors that affect
its level in different ways (direct and indirect). For example, speed is a factor that can directly decide on the
creation of hazards on the road. It can also be a factor that indirectly depend on the effects of road accidents.
This paper will present the selected parameters of traffic that can help identify particularly dangerous places
for pedestrians.
Keywords: indicators of road safety, pedestrian, acceleration noise
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WYKORZYSTANIE STANOWISKA autoPW-T
W BADANIACH KIEROWCÓW
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W pracy przedstawiono zbudowane prototypowe stanowisko do bada reakcji
kierowców autoPW-T. Opisano jego budow oraz moliwe zastosowania w badaniach kierowców.
Przedstawiono przykady testów wykonanych za jego pomoc. Dotycz one oceny czasu reakcji
kierowcy na pedale hamulca oraz kole kierownicy oraz wielkoci charakteryzujcych „intensywno”
reakcji: czas narastania, szybko narastania, osigane wartoci reakcji na danym elemencie
sterowania (np. sia nacisku na peda hamulca).
Sowa kluczowe: badania kierowców, czas reakcji kierowców, wasnoci psychofizyczne

APPLICATION OF autoPW-T DEVICE FOR TESTING OF DRIVERS
Summary: In the paper prototype of autoPW-T device for testing of driver reaction is presented. Its
construction as well as possible application is described. Examples of performed tests are placed. They
concern evaluation of driver reaction time on brake pedal and on steering wheel. Also other parameters,
which describe reaction in more detailed way are considered: reaction rise time (e.g. brake pedal force rise
time), reaction rise intensity (e.g. brake pedal force rise intensity), and obtained values of reaction
(e.g. maximum or mean value of brake pedal force).
Keywords: driver research, driver reaction time, driver psychophysical properties
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ASPEKTY BEZPIECZESTWA OSOBISTEGO
W PROJEKTOWANIU WZÓW
PRZESIADKOWYCH
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Przesiadka jest istotnym elementem podróy odbywanych transportem publicznym,
poniewa nie jest moliwa realizacja bezporednich pocze pomidzy wszystkimi wanymi
ródami i celami w miecie. W czasach rosncej intermodalnoci jeszcze bardziej wzrasta znaczenie
przesiadki i wzów przesiadkowych. Celem referatu jest zwrócenie uwagi na ksztatowanie
bezpieczestwa osobistego podczas przesiadki odbywanej w miejskim transporcie publicznym.
Omówiono rol bezpieczestwa w badaniach preferencji pasaerów i jakoci podróy. Przedstawiono
pozycj bezpieczestwa w metodach wielokryterialnej oceny wzów przesiadkowych. Referat
omawia elementy skadowe wzów przesiadkowych i sposób, w jaki wpywaj one na poziom
bezpieczestwa osobistego. Zaproponowano wprowadzenie wag dla omawianych kryteriów oceny
bezpieczestwa osobistego. Na podstawie oceny kilkunastu wzów przesiadkowych mona
sformuowa zalecenia dotyczce projektowania tych elementów infrastruktury. Naley odkreli, e
poprawa poziomu bezpieczestwa osobistego moe pogorszy poziom bezpieczestwa
komunikacyjnego lub innych aspektów funkcjonalnych wzów. Ustalenie wypadkowej ich
pozytywnego i negatywnego oddziaywania jest spraw trudn.
Sowa kluczowe: transport publiczny, wze przesiadkowy, bezpieczestwo osobiste

SECURITY ASPECTS OF INTERCHANGE DESIGNING
Summary: Change is an essential element of a public transport trip since there is no chance to create direct
connections between all important origins and destinations in the city. Nowadays when intermodality rises,
the importance of change and interchanges increases as well. The aim of this paper is to draw attention to the
security needs of travellers making changes in urban public transport trips. The role of security in research
concerning passenger preference and trip quality is described and the security position in multicriteria
analysis of interchanges is presented. The paper presents interchange elements and their influence on the
security level. Weights of described criteria for security evaluation were proposed. On the basis of these
evaluations of several interchanges, recommendations for design were formulated. Improvement in the
security level can decrease the safety level or other functional aspects of interchanges. Finding outcome of its
positive and negative influence is a difficult question.
Keywords: public transport, interchange, security
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NEW TYPES OF ROAD MARKING FOR
STANDARDISED AND SELF EXPLAINING ROADS
The manuscript delivered: April 2013
Abstract: The redraft of the German guidelines for the design and alignment of rural roads (RAL)
pursue the objective of creating recognisable and clearly distinguishable road types. By that, the driver
will know how to behave on a special road type or they will adapt their behavior on this situation
intuitively. According to the design standards, drivers shall adapt their driving behavior. For rural
roads four design classes (EKL 1 to 4) are intended in the RAL. Roads of different design classes are
supposed to be significantly different from each other. This concept of recognisable and selfexplaining roads can only be implemented, if the geometrical design is combined with clear markings
and traffic signing.
To research and recommend an effective, efficient and recognisable road marking, two research
projects were issued by the Federal Road Research Institute (BASt). The first project (design class 1)
researches the influence different elements for separating traffic directions have on accidents, driving
behaviour and traffic safety on roads with a cross section of 15.5 (separating traffic directions a
central line with a width of 1.00 m). The second project (design class 4) deals with the influence of
different markings on cross-section for local roads. This design features neither edge marking nor
central reservation. Stripes are marked beside the edge of the carriageway, instead.
The results of both projects were considered in the redraft of the RAL.
Keywords: 2+1 road, 2-1 roads, road marking, self explaining roads, road safety

NOWE RODZAJE OZNACZE DROGOWYCH DLA PROJEKTOWANIA
I UJEDNOLICENIA (OZNAKOWANIA) DRÓG WIEJSKICH
Streszczenie: Przeredagowane Niemieckie zalecenia dla projektowania i przystosowania dróg wiejskich
(RAL) maj na celu stworzenie szeroko rozpoznawalnych i charakterystycznych dróg. W ten sposób,
kierowca bdzie wiedzia jak zachowa si na drodze, któr jedzie lub te bdzie w stanie dostosowa swoje
zachowanie do sytuacji na drodze w intuicyjny sposób. Zgodnie z standardami wykonania, kierowcy powinni
mie adaptacyjny styl prowadzenia pojazdu. Cztery klasy wykonania zostay utworzone dla dróg wiejskich
(EKL 1 do 4) i zawarte w RAL. Drogi innych klas wykonania maj by z zaoenia zupenie inne od siebie.
Pomys rozpoznawalnych i samo-wytumaczalnych dróg moe by zrealizowany jedynie, gdy projekt
geometryczny jest poczony z jednoznacznymi oznaczeniami i sygnaami drogowymi.
W celu zbadania i zarekomendowania efektywnych, wydajnych i rozpoznawalnych oznacze drogowych,
dwa projekty badawcze zostay zrealizowane przez Federalny Instytut Bada nad Drogami (BAST).
Pierwszy projekt (klasa wykonania 1) bada jak róne elementy na drodze wpywaj na bezkolizyjne
odseparowanie kierunków ruchu, zachowanie za kierownic i bezpieczestwo ruchu drogowego na
skrzyowaniach typu 15.5 (przeciwne pasy odseparowane pasem o szerokoci 1.00 metra). Drugi projekt
(klasa wykonania 4) analizowa wpyw rónego rodzaju oznacze na skrzyowaniach zlokalizowanych na
obszarach wiejskich. Takimi rozwizaniami nie s oznaczenia zewntrznych pasów ani wydzielony pas
przebiegajcy przez rodek drogi. Zamiast tego, linie s poprowadzone poza krawdziami drogi.
Konkluzje pynce z obydwu projektów zostay uwzgldnione w przeredagowanym RAL.
Sowa kluczowe: drogi 2+1, drogi 2-1, oznaczenia drogowe, drogi samo-wyjaniajce, bezpieczestwo na
drodze
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KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU
DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW
REDUKCJI RYZYKA ZAGROE
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj wykorzystania regu decyzyjnych stosowanych
w modelach tzw. gier z natur w procesie doboru rodków redukcji ryzyka zagroe do systemów
bezpieczestwa. Dobór tych rodków jest jednym z kluczowych etapów tworzenia systemów
bezpieczestwa. Przedstawiono ogólny opis i zaoenia wskazanej koncepcji. W sposób szczegóowy
zaprezentowano jej algorytm. Przedstawiono take jeden z wariantów realizacji koncepcji
tj. sekwencyjny dobór rodków redukcji ryzyka.
Sowa kluczowe: rodki redukcji ryzyka, gry z natur, systemy bezpieczestwa

CONCEPT OF SELECTION OF RISK REDUCTION MEASURES TO SAFETY SYSTEMS
Summary: Paper presents the use of decision rules used in the models to solve conflict situations (so-called
models games with nature) to the selection of risk reduction measures to safety systems. The choice of these
measures is one of the key steps in the creation of safety systems. A general description and assumptions the
concept is presented. A detailed model is given. Also shown one variant of the concept, ie the sequential
selection of risk reduction measures.
Keywords: risk reduction measures, games with nature, safety systems
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BADANIE CZASU REAKCJI KIEROWCÓW
Z WYKORZYSTANIEM URZDZENIA
MCR – 2001E
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki dotyczce oceny czasu reakcji kierowców uzyskanych
na podstawie pomiarów na stanowisku MCR, typowym dla standardowych testów prowadzonych w
pracowniach bada psychologicznych. S one jednym z efektów prac wykonywanych w ramach
projektu badawczego N509 016 31/1251. Przedstawiono analiz zarówno czasu tzw. reakcji prostej
jak i zoonej na podstawie pomiarów wykonanych dla przeszo stu kierowców. Podstawowym
kryterium analizy jest wiek kierowcy.
Sowa kluczowe: badania kierowców, czas reakcji kierowców, wasnoci psychofizyczne

DRIVERS’ REACTION TIME RESEARCH USING MCR – 2001E DEVICE
Summary: In the paper results of some driver reaction time research are presented. In the research, typical
device for psychological studies of drivers was used – so named refexometer MCR. The results are one of the
effects of research project no N509 016 31/1251. Results of measurement for above 100 drivers are
presented. So called simple reaction as well as complex reaction is analyzed. A main criterion of analysis is
driver age.
Keywords: driver research, driver reaction time, driver psychophysical properties
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STAN WIATOWEJ FLOTY MASOWCÓW
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Masowce przeznaczone do przewozu rónego rodzaju adunków sypkich luzem nale
do kategorii statków towarowych. Wyróniaj si specyfik konstrukcji, a wzgldy ekonomiczne
powoduj, e statki tego typu obok zbiornikowców budowane s, jako statki bardzo due. Szereg
zatoni masowców w warunkach sztormowych spowodowao konieczno wdroenia specjalnych
rodków bezpieczestwa dla tego typu statków.
Sowa kluczowe: statki morskie, masowce, bezpieczestwo masowców

WORLD FLEET OF BULK CARRIERS
Summary: Bulk carriers, intended for the carriage of all kinds of bulk cargoes in bulk fall into the category
of cargo ships. Stand out specificities of structure, and economic considerations mean that vessels of this type
are built oil tankers next, as a very large ships. A series of sinkings of bulk carriers in heavy seas caused the
need for the implementation of special safety measures for this type of ships.
Keywords: vessels, bulk carrier, bulk carrier safety
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INTEGRATED EVALUATION OF RURAL ROAD
NETWORKS
The manuscript delivered: April 2013

Abstract: To ensure road safety and performance is of particular importance for the road network.
This requires the compliance with minimum standards for the design of roads outside of urban areas
resulting of technical and economical requirements. Procedures for verifying and evaluating road
safety and road conditions are already available. Methods dealing with the evaluation of the road
geometry of complete road networks do not exist yet.
Within a pilot study an investigation method for the geometrical evaluation of road networks has been
developed. The geometrical evaluation is based on the “Guidelines for design and alignment of rural
highways” (RAL, draft 08/2012). By using a predefined scheme deviations of road sections
concerning alignment and cross section are determined and recommendations for expansions are
derived. Due to economic restraints the recommended measures are not realizable immediately.
Therefore an order of priority is necessary basing on the analysis of the road safety and the road
conditions. The results can then be represented and visualized on maps, tables and road portraits.
Keywords: Road Safety, Evaluation of Alignment, Maintenance Management

ZINTEGROWANA OCENA WIEJSKICH SIECI DRÓG
Streszczenie: Zapewnianie bezpieczestwa na drodze i jej uytecznoci jest priorytetem kadej sieci dróg.
Aby to osign, podstawowe standardy pynce z technicznych i ekonomicznych wymaga wykonywania
dróg poza miejskich musz zosta spenione. Procedury dla oceny i ewaluacji bezpieczestwa i warunków na
drodze s powszechnie dostpne. Nie istniej jednak, adne metody analizowania geometrii dróg bdcych
czci sieci drogowych.
Badania pilotaowe proponuj metod ewaluacji geometrycznej sieci dróg. Jest ona oparta na "Zaleceniach
dla projektowania i przystosowania dróg wiejskich" (projekt RAL, 08/2012). Przez uywanie
predefiniowanych schematów odstpstw, rekomendacje dla dostosowania i rozbudowy dróg zostay
stworzone. Niestety, przez ograniczenia natury ekonomicznej, rekomendowane dziaania nie s do
zrealizowania natychmiast. Dlatego te, naley zdefiniowa dla nich priorytety na podstawie analizy
bezpieczestwa na drodze i zaistniaych warunków. Wyniki mona pokaza na mapach, w tabelach i
uywajc portretów dróg.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo na drodze, ewaluacja dostosowania, zarzdzanie utrzymaniem
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ANALIZA MOLIWOCI REALIZACJI CELÓW
STRATEGICZNYCH BEZPIECZESTWA RUCHU
DROGOWEGO W POLSCE
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W cigu ostatniego wierwiecza w Polsce widocznie zmniejszya si liczba ofiar
miertelnych wypadków drogowych. Istotnie do tego przyczynia si program bezpieczestwa ruchu
opracowane przez naukowców z Politechniki Gdaskiej i ich Partnerów. Podstawowym pytaniem
stawianym obecnie jest czy istniej moliwoci osignicia gównych celów strategicznych w latach
2013 i w roku 2020?
Korzystajc z wasnego, wielopoziomowego modelu, oszacowano liczb ofiar miertelnych
wypadków drogowych dla czterech scenariuszy i kilku interwencji w okresie midzy 2012 i 2020
rokiem. Uzyskane wyniki wskazuj, e dalszy rozwój spoeczno – ekonomiczny kraju oraz
zastosowanie najbardziej skutecznych interwencji bdzie powodowa dalsz systematyczn redukcj
ofiar miertelnych wypadków drogowych.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo ruchu drogowego, cele strategiczne, ofiary miertelne, prognozy,
modele

ANALYSIS OF POSSIBILITY ROAD SAFETY STRATEGIC GOALS IN POLAND
REALIZATION
Summary: Twenty five years ago efforts were undertaken in Poland to break the harmful trend of increasing
road deaths. The guidelines designed to halve the number of road deaths were formulated in Road Safety
Programmes GAMBIT developed by Gdansk University of Technology researchers and other Partners.
Following the example of many countries GAMBIT 2005 adopted VISION ZERO as a far reaching vision of
road safety. The main question is whether Poland has the conditions and capacity to achieve strategic goals
for 2020 year?
Using own multi-level models for number of fatalities forecasts were prepared for the four scenarios and
some interventions for period between 2012 and 2020. The results show that Poland’s projected further social
and economic development and the resulting changes of the other independent variables (according to current
trends in the world’s safest countries) will systematically reduce the number of road deaths.
Keywords: road safety, strategic goals, fatalities forecasts, models
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MAKRO MODELE PRZEBIEGU POJAZDÓW
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Wród wielu miar transportowych praca przewozowa pojazdów jest bardzo czsto
wykorzystywana na poziomie makro (dla obszaru kraju) i uywana do szacowania: przewidywanej
wielkoci zuytego paliwa, potencjalnej liczby pojazdów, wielkoci i rodzaju emitowanych spalin, a
take liczby wypadków i liczby ofiar wypadków drogowych. W referacie przedstawiono makro
modele pracy przewozowej pojazdów zbudowane na bazie danych z kilkudziesiciu krajów caego
wiata. Nastpnie skalibrowano otrzymany model do warunków krajowych.
Sowa kluczowe: ruch drogowy, praca przewozowa, modele prognozowania

MACRO MODELS OF VEHICLE KILOMETER TRAVELLED
Summary: Among many transport measures, vehicle kilometer travelled (VKT) of vehicles is often used at
the macro level (the area of the country) and used for the estimation: the estimated amount of fuel consumed,
the potential number of vehicles, the amount and type of emissions, as well as the number of accidents and
fatalities. The paper presents macro models of vehicles kilometer travelled built on the basis of data from
dozens of countries around the world. Then, the model is calibrated to national conditions.
Keywords: traffic, vehicles kilometer travelled, models
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SCENARIUSZE ZDARZE NIEPODANYCH
NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO - DROGOWYCH
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Przejazdy kolejowo - drogowe stanowi czci infrastruktury gdzie generowane s
liczne zagroenia strat dla ludzi i obiektów. Zidentyfikowanie zagroe oraz konsekwencji aktywacji
tych zagroe pozwala na okrelenie rodków redukcji ryzyka. rodki redukcji ryzyka dziaajce na
zagroenie zmniejszaj prawdopodobiestwo wystpienia zdarze niepodanych, dziaajce na
konsekwencje zapobiegaj im lub je zmniejszaj. rodki redukcji ryzyka mog dziaa równie po
wystpieniu zdarzenia niepodanego i po wystpieniu strat pozwalajc przenie negatywne skutki
lub ich cz na inny podmiot. W artykule dokonano identyfikacji zagroe generowanych na
przejazdach kolejowo - drogowych oraz konsekwencji (zdarze niepodanych) z uwzgldnieniem
rodków redukcji ryzyka oraz czynników eskalujcych. Identyfikacji dokonano dla zdarzenia
inicjujcego polegajcego na nieuprawnionym wje dzie pojazdu drogowego na przejazd kolejowo drogowy. Scenariusze rozwoju takiego zdarzenia przedstawiono za pomoc metody BowTie.
Sowa kluczowe: metoda analiz ryzyka BowTie, przejazdy kolejowe, scenariusze zdarze

THE SCENARIOS OF ADVERSE EVENTS ON THE RAILWAY CROSSING
Summary: The railway crossings are part of the railway infrastructure where the risk of loss generated for
people and objects. Identified the risks and consequences of them allows to determine risk reduction
measures. The reduction measures of the risk having influence on the hazard reduce the probability
undesirable events and prevent or reduce the consequences of it. The reduction measures of risk may act after
the undesirable events and in case of loss is possible to transfer negative effects or part of then on other
entity. This article generated identifying of hazards on the railway crossings and the consequences
(undesirable events) including measures to reduce risk and escalating factors. The identification was made
for initiating events involving the unauthorized vehicle entry on the railway crossing. The scenarios for the
development of such an event presented by the BowTie method.
Keywords: risk analysis of BowTie method, railway crossing, event
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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ANALIZY
BEZPIECZESTWA W SYSTEMACH
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Rkopis dostarczono, marzec 2013

Streszczenie: W pracy przedstawiono komputerowe wspomaganie analizy bezpieczestwa na kadym
etapie ycia systemu sterowania ruchem kolejowym: projektowania, testowania i eksploatacji.
Dotyczy to szacowania niezawodnoci systemów nowoprojektowanych, aktualnie produkowanych
oraz tych eksploatowanych od co najmniej kilku lat. Pokazano moliwo stosowania komputerowego
wspomagania analizy wystpienia sytuacji krytycznych metod FTA, szacowanie
prawdopodobiestwa takich zdarze, czy weryfikacj oszacowanych wartoci metod symulacji
komputerowej. Artyku jest podsumowaniem prac naukowo badawczych prowadzonych w Zakadzie
Elektroniki i Diagnostyki na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu
Sowa kluczowe: bezpieczne systemy srk, komputerowe wspomaganie analizy bezpieczestwa

COMPUTER AIDED SAFETY ANALYSIS OF RAILWAY CONTROL SYSTEMS
Summary: The paper deals with computer support of safety analysis of railway control system
corresponding to each stage of its life cycle, especially design, testing and maintenance. It is related to the
reliability estimation of actually designed, manufactured or exploited from several years railway control
systems. But is possible to analyze with computer support the occurrence of critical situations using FTA
method, estimation of probability connected with such situations and verification of obtained results using
simulation methods. The paper is final report of research works realized in Electronics&Diagnostics
Department in Faculty of Transport and Electrical Engineering UTH in Radom.
Keywords: safety of railway systems, computer analysis of safety
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SYMULATORY JAZDY SAMOCHODEM
SPENIAJCE WYMAGANIA PRZEPISÓW
WYKONAWCZYCH DYREKTYWY WE 2003/59
- SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W artykule przedstawiono moliwoci zastosowa symulatorów jazdy samochodem,
speniajcych wymagania przepisów wykonawczych do Dyrektywy WE 2003/59. Opisano kwestie
prawne zwizane z budow i zastosowaniami symulatorów jazdy samochodem oraz przykady wybranych konstrukcji. Obecnie symulatory s szeroko stosowane w szkoleniu kierowców. Jest to dopuszczalne przez odpowiednie rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (dyrektywa
2003/59/WE) oraz Ministerstwa Transportu (…). Szczególn uwag zwrócono na produkty, które s
tworzone w Polsce, jako wynik pracy polskich inynierów lub wdraania zagranicznych licencji.
Sowa kluczowe: symulatory jazdy, symulacja, szkolenia kierowców, dyrektywa 2003/59/WE

DRIVING SIMULATION TO MEET THE REQUIREMENTS
OF EC DIRECTIVE 2003/59 - SITUATION IN POLISH MARKET
Summary: The paper presents possible applications of driving simulators that meet the requirements of the
EC Directive 2003/59 regulations. It describes the legal issues related to the construction and applications
driving simulator and examples of some of the structure. Currently simulators are widely used in driver training. This is allowed by the Regulation of the European Parliament and of the Council of Europe (Directive
2003/59/EC) and the Polish Ministry of Transport (...). Particular attention is paid to products that are created
in Poland as the result of the work of Polish engineers or implementation of foreign licenses.
Keywords: driving simulators, driver training, Directive 2003/59/EC
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MIERNIK TARCIA -PW W ZASTOSOWANIU
DO POREDNIEJ OCENY PRZYCZEPNOCI KÓ
JEZDNYCH POJAZDU DO NAWIERZCHNI DROGI
W MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W pracy przedstawiono budow i dziaanie miernika tarcia P-PW dedykowanego do pracy
w miejscu zdarzenia drogowego do poredniej oceny przyczepnoci kó jezdnych pojazdu do nawierzchni
drogi. Omówiono waciwoci i cechy uytkowe miernika. Pokazano schemat oraz osignite wyniki procesu
korelacji uzyskanej pomidzy wynikiem pomiaru wspóczynnika tarcia próbki gumowej a wspóczynnikiem
przyczepnoci koa ogumionego do podoa.
Sowa kluczowe: przyczepno kó jezdnych do nawierzchni drogi, rekonstrukcja wypadku drogowego,
przenony miernik tarcia

THE P-PW FRICTION TESTER APPLIED TO INDIRECT ASSESSMENT
OF THE FRICTION COEFFICIENT BETWEEN VEHICLE WHEELS
AND THE ROAD SURFACE AT THE TRAFFIC ACCIDENT SCENE
Summary: This paper presents the design and operation of the P-PW friction tester, dedicated to work at the
traffic accident scene to assess the friction coefficient between vehicle wheels and the road surface. Main
properties and features of the tester have been described. A diagram and results of the correlation process
performed between the measured rubber sample and real tired wheel friction coefficient to the road surface
have been presented.
Keywords: friction coefficient between tired wheel and the road surface, traffic accident reconstruction
process, portable friction tester
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STAN BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO
NA RONDACH TURBINOWYCH W POLSCE
Rkopis dostarczono, marzec 2013

Streszczenie: W chwili obecnej w Polsce funkcjonuj dwie grupy rond turbinowych. Pierwsz z nich
stanowi ronda turbinowe zaprojektowane pod wzgldem geometrii i organizacji ruchu na wzór
holenderskich rond turbinowych, czyli z wyniesionymi ponad powierzchni jezdni separatorami
pasów ruchu. Druga grupa to ronda turbinowe z organizacj ruchu odpowiadajc cakowicie lub
czciowo organizacji ruchu jak na typowych rondach turbinowych, ale na których nie zainstalowano
wyniesionych separatorów oddzielajcych poszczególne pasy ruchu, a ich funkcj peni tylko
pojedyncza linia ciga typu P-2. Na wiecie ronda turbinowe postrzegane s jako rozwizania
cechujce si bardzo wysokim poziomem bezpieczestwa ruchu drogowego oraz pozwalajce na
sprawny przepyw znacznych nate ruchu drogowego. Na podstawie zidentyfikowanych przez
autork rond turbinowych funkcjonujcych w Polsce, mona stwierdzi i w chwili obecnej w Polsce
wystpuje zdecydowanie wicej rond turbinowych bez wyniesionych ponad powierzchni jezdni
separatorów pasów ruchu. W artykule podjto prób odpowiedzi na pytanie czy ronda turbinowe, na
których funkcj separatorów peni jedynie pojedyncza linia ciga s rozwizaniami zapewniajcymi
odpowiedni poziom bezpieczestwa ruchu drogowego.
Sowa kluczowe: ronda turbinowe, bezpieczestwo ruchu drogowego

THE ROAD SAFETY AT TURBO ROUNDABOUTS OPERATING IN POLAND
Summary: At present there are two types of turbo roundabouts in Poland. The first group, there are turbo
roundabouts designed in terms of geometry and road traffic organization like Dutch turbo roundabouts,
which means that they have elevated lane dividers in area of roundabouts. The second group, there are turbo
roundabouts with road traffic organization corresponding fully or partially to the typical turbo roundabouts
but without elevated lane dividers. On this kind of turbo roundabouts lane dividers function is only
performed by single continuous line P-2 type. In the world, turbo roundabouts are seen as solutions
characterized by a very high level of road traffic safety and also allowing on efficient flow of high road
traffic volumes. On the basis on Polish area inventory, it can be said that at present there are many more
turbo roundabouts without elevated lane dividers than turbo roundabouts with elevated lane dividers.
The attempt to answer the question whether the turbo roundabouts without elevated lane dividers are
solutions providing appropriate level of road traffic safety in area of intersection have been presented in this
article.
Keywords: turbo roundabouts, road traffic safety
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ANALIZA EFEKTYWNOCI SYSTEMU
TRANSPORTU DYSKRETNEGO
Z WYKORZYSTANIEM DETEKCJI STANÓW
KRYTYCZNYCH
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: Artyku prezentuje analiz efektywnoci funkcjonowania systemu transportu
dyskretnego. Zaproponowano formalny model tego typu systemów uwzgldniajc aspekty
funkcjonalne i niezawodnociowe. Estymacja miar efektywnoci odbywa si z uyciem symulacji
Monte Carlo. Miara ta staje si take punktem wyjcia do okrelenia trzech poziomów zdatnoci
systemu – jako zdatnego, niezdatnego oraz pozostajcego w stanie krytycznym wobec realizowanych
zada przewozowych. Zaproponowane rozwizanie pozwala prognozowa efektywno systemu
w krótkim horyzoncie czasowym. Opisane podejcie zostao zweryfikowane analiz zachowania
rzeczywistego systemu transportu dyskretnego.
Sowa kluczowe: system transportu dyskretnego, stany krytyczne, symulacja Monte Carlo

DISCRETE TRANSPORTATION SYSTEMS EFFICIENCY ANALYSIS
USING CRITICAL STATES DETECTION
Summary: The paper presents the analysis of discrete transportation systems efficiency. The formal model
of the transportation system is presented. It takes into consideration functional and reliability aspects. Monte
Carlo simulation is used for estimating the system quality metric. The quality of the system is assessed in
three levels, as: operational, critical and failed. The proposed solution allows to predict the system quality
within the short time horizon. The paper includes numerical results for real mail distribution system.
Keywords: discrete transport system, critical state, Monte Carlo simulation

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 96

Transport

2013

Mirosaw Nader
Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu

Mikoaj Kruszewski
Instytut Transportu Samochodowego

WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH
SYMULATORÓW JAZDY W BADANIACH
ZACHOWANIA I UMIEJTNOCI KIEROWCÓW
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Symulatory jazdy s stosunkowo nowym narzdziem badawczym, które
wykorzystywane jest obecnie przez wiele instytucji badawczych w eksperymentach dotyczcych
rónych aspektów funkcjonowania ruchu drogowego. Prowadzone badania dotycz zarówno
wybranych aspektów funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym, jak równie budowy
i funkcjonowania wielu systemów pokadowych pojazdu.
Wykorzystanie symulatorów wie si jednak z pewnymi ograniczeniami. W artykule przedstawiono
wybrane aspekty prowadzenia bada w rodowiskach symulacyjnych, oraz okrelono korzyci
i niedogodnoci wynikajce z ich waciwoci. Porównano równie badania wykonywane
z wykorzystaniem symulatorów jazdy z innymi, klasycznymi formami eksperymentów wskazujc
najwiksze rónice i wynikajce z nich ograniczenia dla prowadzonych eksperymentów.
Sowa kluczowe: symulatory jazdy, badania kierowców, choroba symulatorowa

APPLICATION OF TRAFFIC CONFLICT TECHNIQUE FOR ROAD TRAFFIC SAFETY
ANALYZIS
Summary: Driving simulators as a research tools are commonly used at research centers in experiments
on different aspects of road traffic. The conducted researches concern not only drivers’ behaviour in road
traffic but also structure and functioning of on-board systems.
The use of driving simulators is confined by some limitations. In this article some chosen aspects
of conducting researches with the use of virtual reality as well as connected benefits and disadvantages are
presented. A comparison between the traditional and simulator related research methods was made indicating
major differences between them and limitations of so conducted experiments.
Keywords: Road Safety, Traffic Conflict Technique, simulator sickness
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ANALIZA CZYNNIKÓW WPYWAJCYCH
NA ZAGROENIE PIESZYCH NA PRZEJCIACH
PRZEZ JEZDNIE
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: W Polsce wska nik zagroenia pieszych (zabici na drogach na mln mk) jest najwyszy
w Unii Europejskiej. W latach 2007-2011 na drogach zgino 7 944 pieszych, a 61 635 zostao
rannych. Okoo 30% przypadków potrcenia pieszych miao miejsce na przejciach przez jezdnie. Na
podstawie analizy policyjnej bazy danych o wypadkach mona stwierdzi, e najwikszy problem
wystpuje na terenach zabudowanych. Grup szczególnego ryzyka s osoby starsze (ponad 55 lat).
Model logitowy cikoci obrae wskazuje, e najwaniejsze czynniki zwikszajce zagroenie
pieszych na przejciach bez sygnalizacji to: brak owietlenia w nocy, dua prdko dopuszczalna,
droga dwujezdniowa oraz lokalizacja przejcia poza skrzyowaniem.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo ruchu, przejcia dla pieszych, zagroenie pieszych

FACTORS AFFECTING SAFETY AT PEDESTRIAN ROAD CROSSINGS
Summary: Poland has the worst pedestrian fatality rate in the European Union. In the years 2007-2011, 7944
pedestrians were killed and 61635 injured on Polish roads. About 30% of accidents involving pedestrians
took place on pedestrian crossings. Based on police accident database, the worst problem occurs in built-up
areas. Especially at risk are older people (over 55 years). A logit model of injury severity indicates that the
following factors increase fatality risk at unsignalised pedestrian crossings: lack of street lighting at night,
high speed limit, dual carriageway road and mid-block crossing location.
Keywords: pedestrian safety, pedestrian crossings, accident severity
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ANALIZA BEZPIECZESTWA BIEGOWEGO
POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM MODELU
STATYSTYCZNEGO
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono metod analizy bezpieczestwa biegowego pojazdu
kolejowego polegajc na ocenie poziomu ryzyka zwizanego z wykolejeniem. Jednym z efektów
analizy jest wyznaczenie mapy zagroe w sieci kolejowej pokazujcej miejsca o niskim poziomie
bezpieczestwa biegowego i zwizanego z tym ryzyka powanego wypadku w wyniku wykolejenia.
Wnioskowanie o poziomie bezpieczestwa odbywa si na podstawie przyjtego modelu
statystycznego z uyciem wybranych prekursorów wypadków. Dane do analiz pochodz midzy
innymi z systemu monitoringu on-line elektrycznego zespou trakcyjnego ED-74.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo czynne, identyfikacja zagroe, prekursory wypadków

ANALYSIS OF THE RAILWAY VEHICLE RUNNING SAFETY USING
STATISTICAL MODEL
Summary: Presented method for analyzing the running safety of the railway vehicle consist in the evaluation
of the level of risk associated with the derailment. One of the results of the analysis is determination of the
hazard map showing locations in the railway network with a low level of running safety and the associated
risk of a serious accident as a result of the derailment. Reasoning about the level of safety is based on a
statistical model adopted with selected precursors of the accidents. One of the sources of data used for the
analysis is the on-line monitoring system installed on the electric multiple unit ED-74.
Keywords: active safety, hazard identification, precursors of the accidents

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 96

Transport

2013

Jacek Pa , Tadeusz D browski
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki

POZIOMY BEZPIECZESTWA PRACY
TRANSPORTOWYCH SYSTEMÓW
ELEKTRONICZNYCH W ASPEKCIE ZAKÓCE
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Rkopis dostarczono, marzec 2013

Streszczenie: Wraz z rozwojem elektroniki, w tym transportowych systemów elektronicznych
(zawierajcych m. in. mikroprocesorowe czujniki ruchu, centrale alarmowe, moduy mocy, moduy
rozszerze), nastpuje znaczca miniaturyzacja tych urzdze. Moduy systemu elektronicznego
wymagaj coraz mniejszej energii do swego dziaania. Prdy i napicia robocze poszczególnych
urzdze, które tworz system, maj coraz mniejsze wartoci. Zmniejszenie poziomu sygnaów
uytecznych w elektronicznym systemie np. transportowym moe skutkowa tym, i mniejsza energia
zakócajca jest potrzebna do zaburzenia ich pracy lub nawet do uszkodzenia [1,2]. W referacie
przedstawiono koncepcj okrelenia wartoci poziomów bezpieczestwa pracy transportowych
systemów elektronicznych dla okrelonego typu zakóce elektromagnetycznych. Zadaniem
transportowego systemu elektronicznego jest wykrywanie zagroe stanu zdatnoci technicznej i
funkcjonalnej wystpujcych w procesie transportowym [9]. Zagroenia te wynikaj z faktu
zrónicowanych warunków klimatycznych i niejednorodnego rodowiska elektromagnetycznego, w
którym systemy te pracuj.
Sowa kluczowe: eksploatacja, zakócenia elektromagnetyczne, poziom bezpieczestwa

TRANSPORT SAFETY LEVELS OF ELECTRONIC SYSTEMS IN THE CONTEXT OF
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
Summary: With the development of electronics, including electronic transport systems which contain, inter
alia, microprocessor motion detectors, control panels, power modules, expansion modules, there is a
significant miniaturization of these devices. Electronic system modules require less and less energy to their
actions. Operating currents and voltages of devices which create system, have less and less value. Reducing
the level of useful signals in electronic systems such as transport system may result in fact that less disturbing
energy is needed to disturb their work or even to damage [1,2]. The paper presents the concept of
determining the value of transport safety levels electronic systems for a particular type of electromagnetic
interference. The purpose of electronic transport system is to detect threats of electronic and functional
usability which occur in transport process. [9]. These threats stem from the fact of different climatic
conditions and heterogeneous electromagnetic environment in which these systems work.
Keywords: exploitation, electromagnetic interference, level of security
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WYNIKI BADANIA CZASU REAKCJI KIEROWCÓW
PODNONIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
CZOOWYCH W SYTUACJI ZAGROENIA
KOLIZJ
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Podano metod badania czasu reakcji kierowców podnonikowych wózków
jezdniowych czoowych w sytuacji zagroenia kolizj z pieszym z zastosowaniem symulatora
podnonikowego wózka jezdniowego. Podano rozkad wartoci czasów reakcji 20 kierowców
wózków uczestników bada. Omówiono znaczenie czasu
reakcji kierowcy w aspekcie
bezpieczestwa ruchu wózków. Podano wyniki analizy korelacji midzy czasem reakcji uczestników
bada a czasem ryzyka.
Sowa kluczowe: kierowca podnonikowego wózka jezdniowego, zagroenie kolizj, badanie czasu
reakcji.

RESULTS OF TESTING THE REACTION TIME OF FORK-LIFT TRUCK OPERATORS
EXPOSED TO A COLLISION HAZARD
Summary: This paper presents a method of testing the reaction time of fork-lift truck operators exposed to
the hazard of a collision with a pedestrian using a fork-lift truck simulator. The paper also presents the
distribution of the reaction time values of 20 fork-lift truck drivers test participants. The significance of the
driver reaction time in the fork-lift trucks safety aspect is presented. The results of an analysis of correlation
of the test participants reaction time with the time to collision are also presented.
Keywords: fork-lift truck operator, exposure to a collision hazard, testing of reaction time
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KATALOG ZAGROE SYSTEMÓW
TRANSPORTOWYCH
Rkopis dostarczono, maj 2013

Streszczenie: W referacie przedstawiono podstawowe zaoenia i normatywy aktów prawnych
dotyczcych zarzdzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, której bardzo wanym
elementem s systemy transportowe. Zaproponowano kodyfikacj zagroe dla systemów
transportowych, która, bdc bardzo istotnym elementem pierwszej fazy zarzdzania kryzysowego,
warunkuje poprawn realizacj caoksztatu pozostaych dziaa z nim zwizanych.
Sowa kluczowe: zarzdzanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna, identyfikacja zagroe dla
systemów transportowych

TRANSPORT SYSTEMS’ THREATS CATALOGUE
Summary: The article describes basic assumptions and standards of law acts concerning crisis management
and critical infrastructure protection, covering one of its more important parts – transport systems. Transport
systems’ threats codification has been proposed, which, being significant part of crisis management essential
phase, is demanded for proper performance of all activities concerned with it.
Keywords: crisis management, critical infrastructure, transport systems threats identification
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WPYW NIESPRAWNOCI UKADU
HAMULCOWEGO NA ZACHOWANIE SI
POJAZDU SPECJALNEGO W CZASIE
HAMOWANIA AWARYJNEGO W RUCHU
KRZYWOLINIOWYM
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Budowa bezpiecznych pojazdów, to jeden z gównych priorytetów Si Zbrojnych.
Artyku dotyczy realizacji modelowania i symulacji zachowania pojazdu specjalnego  transportera
opancerzonego w trakcie hamowania awaryjnego w ruchu krzywoliniowym. Za pomoc
zbudowanego modelu pojazdu, w którym uwzgldniono ukad hamulcowy z ABS i EBS, wykonano
badania symulacyjne. Badania dotyczyy okrelenie wpywu niesprawnoci ukadu hamulcowego na
zachowanie si transportera opancerzonego w ruchu krzywoliniowym.
Sowa kluczowe: transporter opancerzony, modelowanie, symulacja, bezpieczestwo

INFLUENCE FAILURE IN BRAKING SYSTEM FOR BEHAVIOUR SPECIAL VEHICLE
DURING EMERGENCY BRAKING IN CURVLINEAR MOTILITY
Summary: Construction of modern land-based platforms is one of the main priorities of the Armed Forces.
The article concerns the implementation of modeling and simulation of behavior special vehicles during
braking. With the help of the constructed model of the braking system, which incorporates ABS and EBS
systems simulation tests were performed. Studies related to the effect of the brake system failure on the
behavior of the armored personnel carrier.
Keywords: armored personnel carrier, modeling, simulation, road safety
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PROBLEM OCENY STANU ZAOGI
W KONTEKCIE BEZPIECZESTWA RUCHU
LOTNICZEGO
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: W pracy przedstawiono metod oceny stanu zaogi statku powietrznego (sp)
w kontekcie bezpieczestwa ruchu lotniczego. Zdefiniowano pojcie stanu zaogi, wskazano na
kluczow rol czynnika ludzkiego, w tym zaogi sp, w bezpiecznej realizacji zada transportowych
oraz przedstawiono czynniki ksztatujce stan zaogi. W pracy sformuowano problem badawczy
polegajcy na opracowaniu modelu matematycznego, który pozwala opisa w formie ilociowej stan
zaogi na podstawie wybranych czynników. Model ten bierze pod uwag stan zaogi jako czynnik
ksztatujcy bezpieczestwo ruchu lotniczego. Do opisu zalenoci midzy czynnikami
zaproponowano wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Wskazano moliwoci praktycznego
wykorzystania proponowanej metody, gównie do stworzenia systemu oceny ryzyka zwizanego
z powierzeniem wykonania zadania lotniczego konkretnej wybranej zaodze.
Sowa kluczowe: czynnik ludzki w transporcie lotniczym, bezpieczestwo ruchu lotniczego,
wnioskowanie rozmyte

THE PROBLEM OF CREW STATUS ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF AIR
TRAFFIC SAFETY
Summary: The paper presents a method of flight crew status estimation in the context of air traffic safety.
The term of flight crew status was defined. The key role of human factor (as flight crew) is stressed and the
factors forming this state are introduced. The research problem is formulated by means of mathematical
model elaboration to describe the flight crew status in quantitative form based on the chosen factors. Next the
fuzzy model of flight crew status is introduced and suggested as the main factor forming the air traffic safety.
The model includes the chosen factors as well as the logical coherence between them and the possibilities of
quantification. The suggestion of fuzzy sets use in local models descriptions is made while some examples
are given in the paper. The areas of new method’s practical utilization are also indicated.
Keywords: human factor in air transport, air traffic safety, fuzzy inference
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OWIETLENIE PRZEJ DLA PIESZYCH WYMAGANIA I ZALECENIA
Rkopis dostarczono, kwiecie 2013

Streszczenie: Jednym ze sposobów poprawy bezpieczestwa pieszych na przejciach w porze nocnej
jest monta dodatkowych opraw owietleniowych. Stosowane rozwizania owietleniowe nie zawsze
zapewniaj odpowiednie warunki owietleniowe. Obecnie brakuje jednoznacznych wytycznych
dotyczcych parametrów owietleniowych, jakie musz by spenione w tym obszarze drogi.
Niezbdne, zatem jest zdefiniowanie jednolitych kryteriów wartociowania stanu owietlenia przej
dla pieszych, uwzgldniajce potrzeby pieszych i kierowców. W artykule przedstawiono propozycj
wytycznych fotometrycznych, które mog znale  zastosowanie w fazie projektowania oraz podczas
oceny stanu owietlenia zainstalowanego na przejciach dla pieszych.
Sowa kluczowe: przejcie dla pieszych, owietlenie, wymagania owietleniowe

REQUIREMENTS AND RECOMMENDATION CONCERNING PEDESTRIAN
CROSSING LIGHTING
Summary: One of the ways of improving pedestrian safety on pedestrian crossings at nighttime is
application of additional light frames. Currently used lighting solutions do not always ensure proper lighting
conditions. At present, there is a lack of unambiguous guidelines referring to lighting parameters which must
be fulfilled on this area of the road. It is therefore indispensable to define unified evaluation criteria of the
state of pedestrian crossing lighting taking into account the needs of pedestrians and drivers. The paper shall
present a proposal of photometric guidelines which may be applicable within the designing stage, as well as
during the assessment of the state of lighting installed on pedestrian crossings.
Keywords: pedestrian crossings, lighting requirements, contrast

