
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE

W  dniach  04–07.12.  2017  r.,  w  hotelu  „Hyrny”  w  Zakopanem,  odbyła  się   XXI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - TRANSCOMP.

Konferencja  została  zorganizowana  przez  Wydział  Transportu  i  Elektrotechniki

Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz Komitet Transportu Polskiej

Akademii  Nauk.  Przewodniczącym  Komitetu  Naukowego  był  Dziekan  Wydziału  Transportu  i

Elektrotechniki Dr hab. inż.  Marcin Chrzan, prof.  nadzw., a patronat nad konferencją objął  JM

Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu Prof. dr hab. inż. Zbigniew

Łukasik. 

Uczestnicy  konferencji  reprezentowali  51  uczelni  z  kraju  i  zagranicy,  9  instytutów

naukowych oraz 37 instytucji,  firm  i urzędów związanych z transportem.  Należy podkreślić, iż  od

wielu  lat  konferencja  TransComp  cieszy  się  ogromną  popularnością w kraju i za granicą, o

czym świadczy ilość zgłoszonych referatów ( w tym roku było 395 ). 

Tematyka  konferencji  „TransComp”  dotyczyła  komputerowego  wspomagania  w

projektowaniu,  symulacji  i  badaniach  oraz  zastosowaniu  komputerów  w  rozwiązywaniu

nowoczesnych  technologii  i  pogłębianiu  obecnych  trendów  w  zastosowaniach  inżynierskich

transportowych. 

Konferencja podzielona była na sesje posterowe i prezentacje multimedialne o następującej

tematyce: 

- transport kolejowy

- transport drogowy

- transport morski

- transport lotniczy

- logistyka

- budownictwo transportowe

- elektrotechnika, elektronika i automatyka

- mechanika

- dydaktyka

W sesji plenarnej wygłoszone zostały  następujące  referaty:

1. „SELECTED  PROBLEMS  OF  ENVIRONMENTAL  PERFORMANCE   IN  AVIATION

ENGINES”  - MERKISZ Jerzy

2. “NOWOCZESNE ZASOBNIKI  ENERGII  NA POTRZEBY ELEKTROMOBILNOŚCI”  -

GUTOWSKI Radosław



3. „CAVE  –  IMMERSYJNE  ŚRODOWISKO  WIRTUALNE  I  JEGO  ZASTOSOWANIE”  -

WIATR Łukasz

4. „SYGNALIZACJE  PRZEJAZDOWE  DIAGNOSTYKA  –  KIERUNKI  ROZWOJU”  -

JANECZKO Grzegorz,  JANAS  Karol

Obrady w sekcjach odbywały się w trzech salach równolegle. W drugim dniu konferencji

odbyły się warsztaty dla doktorantów i młodych pracowników nauki, które poprowadził  

i przewodniczył Prof. dr hab. inż. Tadeusz  Kaczorek.

Patronat  medialny  nad  konferencją  sprawowały  czasopisma:  „Technika  Transportu

Szynowego”  i  „Autobusy-Technika,  Eksploatacja,  Systemy  Transportowe”,  w  których

opublikowane zostaną zgłoszone i pozytywnie  zrecenzowane  referaty. 

Konferencja  TransComp  jest  od  wielu  lat  największą  tego  typu  konferencją  w  kraju.  

Z punktu widzenia organizacyjnego jest to ogromne logistyczne przedsięwzięcie, a z uwagi na ilość

uczestników, instytucji i zaproszonych gości, jest to niewątpliwie znakomita okazja do wymiany

poglądów naukowych oraz upowszechniania wyników prac badawczych.


