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Zaawansowane, innowacyjne  

rozwiązania dla transportu  

miejskiego 



  

  

Podstawowe Informacje 

– Włodzimierz Choromański 

– Politechnika Warszawska, 

– Polska 

– Zakład Systemów Informatycznych i 
Mechatronicznych w Transporcie 

– Tel + 48 695 226 075,  prof.wch@gmail.com 

Dotychczasowe osiągnięcia /na przykładzie zakończonego projektu 

POIG „EKO-Mobilność” patrz : www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl/ 
 



  

  

Podstawowe Informacje 

– Jacek Żak 

– Politechnika Poznańska, 

– Polska 

– Zakład Logistyki 

– Tel + 48 697 407 572, jacek.zak@put.poznan.pl 

Dwukrotny stypendysta Fulbrighta, redaktor czasopisma Journal of Advanced 

Transportation, autor około 150 publikacji, tematyka: modelowanie, 

optymalizacja i wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce. 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport 

 
• System Transportu PRT (PodCar) 
• Rozwiązania techniczne (innowacyjny system zasilania i napędu elektrycznego) 

• Innowacyjne rozwiązania mechatroniczne, ergonomiczne, przystosowanie do 
transportu osób starszych o ograniczonej sprawności 

• Symulacja ruchu – różne narzędzia; generowanie parametrów oceny 

• Wielokryterialna ocena systemu PRT i jego przydatności w warunkach miejskich 
– Analiza interesów różnych podmiotów (pasażer, operator, władza lokalna, mieszkaniec, inny 

uczestnik ruchu) 

– Uwzględnienie różnych aspektów oceny (technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, 
komfortu podróży, bezpieczeństwa, społecznych) 

 

 System opracowany technicznie 

(etap przedprototypu) projekt 

Eco-Mobilność 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport 

• Transport Pasażerski Oparty o Samochody 
Autonomiczne 

• Koncepcja transportu publicznego na żądanie 

• Analiza przydatności pojazdu autonomicznego funkcjonującego w 
środowisku miejskim (wielkość – pojemność transportowa; rodzaj napędu; 
moc; prędkość; tworzywo – materiał; waga; model; itp.) 

• Projektowanie, symulacja, testowanie i optymalizacja rozwiązań 
transportowych opartych na samochodach autonomicznych (dobór taboru, 
lokalizacja parkingów, środowisko działania, sposób poruszania się) 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport 

• Częściowo Autonomiczny Samochód 
• Napęd elektryczny (hybryda elektryczna: superkondensator bateria -

akumulatorów litowo-jonowych 

• Dostosowany do przewozu osób normalnych oraz starszych z ograniczoną 
sprawnością 

• System użytkowania /rental, car sharing/ 

• Integracja pojazdu w jeden system (pojazd może pełnić funkcje pojazu PRT, 
samochodu tradycyjnie użytkowanego, pojazdu autonomicznego 
(driverless) 

 

•                                Hybrydowy samochód elektryczny – przedprototyp –                          
                      dostosowany do osób sprawnych i niepełnosprawnych / 

•                                 projekt EKO-Mobilność/ 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport 

• Ocena wielokryterialna użyteczności 
podsystemu samochodów (częściowo) 
autonomicznych w warunkach miejskich 

• Konstrukcja spójnej rodziny kryteriów 

• Analiza interesów i wymagań różnych podmiotów (pasażer, operator, władza 
lokalna, mieszkaniec, inny uczestnik ruchu) 

• Modelowanie preferencji decydenta i interwenientów 

• Eksperymenty obliczeniowe z wykorzystaniem różnych metod 
Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji (WWD) 

• Analiza wyników – wybór rozwiązania najbardziej pożądanego 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport 

• HMI (Human Machine Interface) 
• Analiza i badania nowych rozwiązań kierowania pojazdem (w układzie 

„steer by wire”) 

• Analiza układów HMI dla różnych stopni zautomatyzowania pojazdu 

Wstepne Badania w tym zaawansowane  

badania na symulatorach – projekt EKO-Mobilność 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport and Mobility 

• E-mobilność, Systemy poruszania się 
urządzeniami napędzanymi ludzkimi mięśniami 

• Przedprototypu nowych rozwiązań; Demonstratory; Badania Integracji z innymi 
systemami transportu, Ocena wielokryterialna wdrożenia 

a) Egzoszkielet – przedprototyp projekt Ekomobilność 

b) Innowacyjne wózki inwalidzkie – przedprototyp projekt ekomobilność 

c) System Torqwqy- firma Torqway 

a) 
b) 

c) 



  

  

Smart, Green, Integrated and 
Sustainable Transport 

Dziękujemy za uwagę! 

 
Włodzimierz Choromański 

prof.wch@gmail.com 

 

Jacek Żak 

jacek.zak@put.poznan.pl 

 

 


