Spis t reś ci rocznika 2016 :
EKONOMIKA W TRANSPORCIE
1.

Br du la k J., Pawla k P. – Ocena skutków inwestycji drogowych z 1-2016
wykorzystaniem metod ekonomicznych

2.

Gis M. – Elektryfikacja transportu samochodowego

1-2016

3.

Kr ys iu k C. – Przemiany infrastrukturalne miast - transport

1-2016

4.

Br du la k J., Zakr zews ki B. – Zasady teoretyczne zarządzania
infrastrukturą korytarzy transportowych na przykładzie 2-2016
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II

5.

Menes M. – Ewolucja zbiorowego transportu publicznego w polskich 2-2016
miastach w latach 1990-2013

6.

Br du la k J., Kr ys iu k C. – Humanizacja sieci komunikacyjnej
obszaru metropolitarnego Warszawy

4-2016

7.

Gis W. i in. – Przyszłość indywidualnej elektromobilności w Polsce
w świetle badań użytkowników samochodów osobowych

4-2016

BEZPIEC ZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, PSYCHOLOGIA
1.

Jankows ka -Kar pa D. i in. – Edukacja jako narzędzie budowania 1-2016
niezależności starszych osób w aspekcie ruchu drogowego (2)

2.

Zbys zyńs ki M., Świder s ki A. – Agresywne zachowania osób 2-2016
starszych a bezpieczeństwo ruchu drogowego

3.

Łucza k A. – Współczesne problemy psychologii transportu i ruchu 3-2016
drogowego w badaniach międzynarodowych

4.

Odachows ka E., Gąsior ek K. – Psychologiczne determinanty 3-2016
agresji drogowej i możliwości prewencyjne

5.

T ar nows ki A., Olejniczak A. – Uwarunkowania i pomiar
podatności na dystrakcję u starszych kierowców

6.

Odachows ka E. – Psychologiczne aspekty zachowań rutynowych za 3-2016
kierownicą i ich skutki dla bezpieczeństwa

7.

Ucińs ka M., Odachows ka E. – Niepełnosprawność jako
konsekwencja wypadku drogowego – psychologiczne wsparcie 3-2016
osób z dysfunkcjami

8.

Ucińs ka M, Stasiak-C ieś la k B. – Niepełnosprawność związana 3-2016
ze schorzeniami układu nerwowego a kierowanie pojazdem

9.

Stasiak-C ieś la k B. i in. – Kontrola techniczna pojazdów z
adaptacjami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. 3-2016
Pilotażowe badanie ankietowe wśród diagnostów stacji kontroli
pojazdów
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3-2016

10. Koźma M., S kit ek P., Sydor M. – Ergonomiczne kryteria doboru
dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami
narządów ruchu. Część 1: Diagnoza potrzeb
11. Koźma M., S kit ek P., Sydor M. – Ergonomiczne kryteria doboru
dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami
narządów ruchu. Część 2: Propozycja algorytmu adaptacji
12. Hit czenko D. – Porównanie znaków drogowych w Polsce na
przestrzeni 60 lat
13. Bur dzik R. i in. – Algorytm wykrywania intencji kierowcy w
pobliżu przejścia dla pieszych
14. Kaźmier cza k P., Cholewińs ki S. – Akcesoria odblaskowe dla
pieszych stosowane na drogach publicznych

3-2016

3-2016

4-2016
4-2016
4-2016

TECHNIKA W TRANSPORCIE
1.

Kr uczyńs ki S. i in. – Wpływ zastosowania paliwa
mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na 2-2016
efektywne wskaźniki pracy silnika Perkins-1104C-44

2.

Kr uczyńs ki S. i in. – Wpływ zastosowania dodatku etanolu do
mieszaniny oleju napędowego z estrem fame na ekonomiczne 2-2016
i ekologiczne wskaźniki pracy silnika Perkins-1104C-44

3.

Moćko W. – Metody wyznaczania właściwości mechanicznych 4-2016
materiałów w warunkach udarowych obciążeń rozciągających

4.

Szmidt E. – Mechanizmy działania systemów ITS i ich wpływ na 4-2016
BRD
PO ZOSTAŁE

1.

Zakr zews ki B. – Badania drogowe samochodu ciężarowo- 1-2016
terenowego Star 266 w ITS

2.

Myś liwiec R. – Wyodrębnienie i ocena kluczowych wybranych
składników oferty assistance w ofercie polskich zakładów 2-2016
ubezpieczeń
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Co nt ens o f volume 2016:
ECONOMICS IN THE TRANSPORT
1.

Br du la k J., Pawlak P. – Assessment of effects of road investments, 1-2016
with use of economic methods

2.

Gis M. – Electrification of motor transport

1-2016

3.

Kr ys iu k C. – Transformation of urban infrastructure – transport

1-2016

4.

Br du la k J., Zakr zews ki B. – Theoretical principles of the
transport corridors infrastructure management using the example 2-2016
of the Paneuropean Transport Corridor II

5.

Menes M. – Evolution of the collective public transport in the Polish 2-2016
cities in the years 1990-2013

6.

Br du la k J., Kr ysiu k C. – Humanization network communications 4-2016
metropolitan area Warsaw

7.

Gis W. i in. – Przyszłość indywidualnej elektromobilności w Polsce 4-2016
w świetle badań użytkowników samochodów osobowych
ROAD TRA FFIC SA FETY, PSYCHOLOGY

1.

Jankows ka -Kar pa D. i in. – Education as a tool for building
independence of olderly persons in the context of the road traffic 1-2016
(2)

2.

Zbys zyńs ki M., Świder s ki A. – Aggressive behavior of elderly 2-2016
people a road traffic safety

3.

Łucza k A. – Current problems of transport and traffic psychology in 3-2016
international studies

4.

Odachows ka E., Gąsior ek K. – The role of sensory modality in
the context of effective method for the optimizations on transfers 3-2016
of control in road vehicles

5.

T ar nows ki A., O lejnicza k A. – Conditions and measurement of
the older drivers’ susceptibility to distraction

6.

Odachows ka E. – Psychological aspects of drivers routine behaviour 3-2016
and their consequences for safety on roads

7.

Ucińs ka M., Odachows ka E. – Disability as a consequence of the
road accident - psychological support for people with 3-2016
dysfunctions

8.

Ucińs ka M, Stasiak-C ieś la k B. – Disability related to ilneses of 3-2016
the nervous system and driving a vehicle
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3-2016

9.

Stasiak-C ieś la k B. i in. – Technical inspection of the vehicles with
adaptations designed for people with disabilities. Pilot 3-2016
questionnaire survey among the vehicle inspection stations
diagnosticians

10. Koźma M., Skit ek P., Sydor M. – Ergonomic selection criteria
for the adaptation of passenger vehicles for people with mobility 3-2016
dysfunctions. Part 1: Diagnosis of the needs
11. Koźma M., Skit ek P., Sydor M. – Ergonomic selection criteria
for the adaptation of passenger vehicles for people with mobility 3-2016
dysfunctions. Part 2: Proposal of the adaptation algorithm
12. Hit czenko D. – Comparison of trafficsigns in Poland over 60 years
4-2016
13. Bur dzik R. i in. – Detection of driver intention algoritm near the
4-2016
pedestrian crossing
14. Kaźmier cza k P., Cholewińs ki S. – Retro - reflective accessories
4-2016
for pedestrians used on public roads
TECHNOLOGY IN THE TRANSPORT
1.

Kr uczyńs ki S. i in. – Impact of fuel applications microemulsion the
hydrocarbon - ester - ethanol indicators for effective work engine 2-2016
Perkins - 1104c -44

2.

Kr uczyńs ki S. i in. – Influence of addition of ethanol use the
mixture diesel fuel ester fame for economic and environmental 2-2016
signs of the Perkins-1104c-44 work of an engine

3.

Moćko W. – Experimental methods of determining of materials 4-2016
mechanical properties under impact loading conditions

4.

Szmidt E. – Mechanisms of the Its systems’ operation and their impact 4-2016
on the road safety
OTHERS

1.

Zakr zews ki B. – Road tests of the off-road star 266 truck at the ITS

2.

Myś liwiec R. – Exracting and evaluating selected key components of
the assistance offer of the „Polskie Zakłady Ubezpieczeń” (PZU 2-2016
Insurance Group)
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1-2016

