
Sprawozdanie z XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej - TRANSCOMP

W  dniach  05.  12.  –  08.12.  2016  r.,  w  hotelu   „Hyrny”  w  Zakopanem,  odbyła   się  XX
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. 

Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu – TransComp”
odbywa się od 1994 roku i jest jedną z największych konferencji naukowych w Polsce. Tematyka
konferencji  obejmuje zagadnienia związane z  komputerowym wspomaganiem w projektowaniu,
symulacji  i  badaniach  transportowych  oraz  zastosowaniu  komputerów  w  rozwiązywaniu
nowoczesnych technologii i obecnych trendów w zastosowaniach inżynierskich transportowych. 

Celem  konferencji  jest  wymiana  doświadczeń  naukowych  oraz  zaprezentowanie  aktualnych
tendencji w obszarze badań symulacyjnych i tworzenia oprogramowania komputerów w zakresie
wszystkich rodzajów transportu,  elektroniki,  elektrotechniki,  automatyki,  logistyki,  mechaniki,  a
także zainteresowanie i nawiązanie współpracy z wiodącymi ośrodkami kolejowymi, naukowymi i
przemysłowymi kraju.

Tematyka  jubileuszowej  XX  konferencji  dotyczyła  wszystkich  rodzajów  transportu,  a  obrady
toczyły się w następujących sekcjach:

 Transport  kolejowy (trakcja elektryczna,  pojazdy trakcyjne,  dynamika pojazdów szynowych,

automatyka i sterowanie w transporcie szynowym, diagnostyka toru i taboru),

 Transport  drogowy (konstrukcja i  badania pojazdów, eksploatacja pojazdów, bezpieczeństwo

ruchu),

 Transport  morski (systemy  informatyczne  statkowe  i  zabezpieczenia  żeglugi,  modelowanie

ruchu,  automatyzacja  siłowni  okrętowych  i  sieci  energetycznych,  automatyzacja  procesów
obliczeniowych),

 Transport  lotniczy (wspomaganie  badań,  projektowanie  konstrukcji,  eksploatacja  i

bezpieczeństwo samolotów),

 Logistyka (logistyka transportu, centra logistyczne, modelowanie systemów logistycznych),

 Budownictwo  transportowe (konstrukcje  budowlane  i  inżynierskie,  mechanika  nawierzchni

kolejowej, mechanika nawierzchni drogowo-lotniskowej),

 Mechanika,

 Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka.

W  tegorocznej  edycji  konferencji  szczególnie  silnie  zaznaczyła  się,  oprócz  tradycyjnie  ruchu
drogowego,  problematyka  transportu  lotniczego,  morskiego  i  z  obszaru  mechaniki.  Z  punktu
widzenia organizacyjnego jest to ogromne logistyczne i naukowe przedsięwzięcie, a z uwagi na
liczbę  uczestników,  instytucji  i  zaproszonych  gości,  jest  to  niewątpliwie  znakomita  okazja  do



wymiany  poglądów  naukowych  oraz  upowszechniania  wyników  prac  badawczych.
Multidyscyplinarność konferencji stawia przed organizatorami, a zwłaszcza Komitetem Naukowym
poważne wyzwania.  Uczestnicy  konferencji  reprezentowali  75 uczelni  z  kraju i  zagranicy,  19
instytutów naukowych  oraz  52  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 liczba zgłoszonych referatów (w tym roku było 459 ).  

Patronat medialny nad konferencją sprawowały czasopisma: „Technika Transportu Szynowego”, i
„Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, w których zostały opublikowane
pozytywnie  zrecenzowane  referaty.  W tym  roku,  oprócz  publikacji  referatów  w  czasopismach
Autobusy  i  TTS,  Komitet  Naukowy  Naukowy  rekomendował  30  artykułów  do  druku  w
czasopismach:  Acta Mechanica et Automatica, Combustion Engines, Journal of Theoretical and
Applied Mechanics, Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems, Roads and Bridges, Transport
Problems.  


