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PRZEDMOWA
Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie” ma na celu wskazanie
na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury,
ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów.
Przedstawiono także wymogi, jakie muszą spełniać systemy, urządzenia
oraz elementy, stosowane w sterowaniu ruchem w transporcie – SRT.
Omówione uwarunkowania i wymogi prowadzenia bezpiecznego ruchu dotyczą
przede wszystkim transportu kolejowego i drogowego oraz w węższym zakresie
transportu lotniczego. Po spełnieniu warunków bezpiecznego ruchu, systemy
SRT powinny w miarę możliwości zapewniać płynność ruchu, poprzez
stosowanie odpowiednich rozwiązań, prowadzących do zwiększenia zdolności
przepustowej drogi transportowej.
Celowo zostały wydzielone zagadnienia związane z kolizyjnością (rozdział
4) oraz oznakowaniem i osygnalizowaniem (rozdział 5) drogi transportowej.
W ten sposób, czytelnikom zainteresowanym tymi aspektami transportu
podano wybrane elementy systemów SRT, które muszą być uwzględnione
w projektach dróg transportowych, bez potrzeby dokładnej znajomości systemów sterowania ruchem w transporcie.
W rozdziałach 7 i 8 w oparciu o prace własne wprowadzono niektóre nowe
pojęcia, takie jak np. aktywacja pojazdu czy grafy wymiany informacji między
pojazdem a urządzeniami stacjonarnymi. Przedstawiono także podstawowe
schematy funkcjonalne systemów automatycznego ograniczania prędkości oraz
metody zapewnienia ich bezpiecznego działania.
Monografia jest przeznaczona dla studentów kierunku transport oraz osób
zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem ruchu w transporcie lub zainteresowanych tymi problemami.
Autorzy serdecznie dziękują za rzeczowe recenzje Panu prof. zw. dr. hab.
inż. Januszowi Dyduchowi z Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki
Radomskiej oraz Panu prof. nzw. dr. hab. inż. Gerardowi Krawczykowi
z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.
Autorzy
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