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Radio RMF, Fakty z 22 stycznia: Niezwykły symulator kolejowy powstał na

Politechnice Krakowskiej
Portal RMF24.pl, autor materiału Marek Wiosło :

Wyjątkowe w skali kraju Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego uruchomiła Politechnika
Krakowska na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laboratorium, wyposażone w stworzony na PK
symulator ruchu kolejowego, to jedna z niewielu takich pracowni dydaktycznych w Polsce.
Studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania
ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pracownia wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych, odzwierciedlających stanowiska pracy
współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz punkt instruktora, nadzorującego i kontrolującego
symulację - mówi dr inż. Jan Gertz z Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
Politechniki Krakowskiej, twórca koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego. Autorem
oprogramowania dla laboratorium jest absolwent PK mgr inż. Paweł Okrzesik.

Podczas zajęć w pracowni symulowany jest ruch kolejowy według zadanego rozkładu jazdy. Rolą osób
szkolonych jest sterowanie ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do tego
prowadzenie dokumentacji ruchowej oraz obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i innych
systemów. Prace nad przygotowaniem Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego trwały od 2014 r.
Najważniejsze funkcje symulatora ruchu kolejowego zostały już uruchomione i udostępnione
studentom. Inicjatywa została też wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie
"Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym".

Cały materiał Radia RMF do obejrzenia:
Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/nauka/news-na-politechnice-krakowskiej-powstalsymulator-ruchukolejowe,nId,2796764#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

TVP Kraków, program Kronika z 22 stycznia, autorka materiału Sylwia Pieczara : Symulator

ruchu kolejowego na Politechnice Krakowskiej
Unikatowe w skali kraju laboratorium inżynierii ruchu kolejowego powstało na Politechnice
Krakowskiej. W bezpiecznych warunkach studenci i pracownicy firm kolejowych mogą się tutaj uczyć
kierowania ruchem pociągów. Ćwiczą na wirtualnej sieci kolejowej.

Na Politechnice Krakowskiej
powstał symulator ruchu kolejowego (galeria zdjęć)
Dziennik Polski24.pl, autorka materiału Iwona Krzywda :

Politechnika Krakowska uruchomiła unikalną pracownię, które umożliwia studentom naukę
bezpiecznego kierowania ruchem pociągów.
Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego powstało na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Pracownia
jest wyposażona w 12 stanowisk komputerowych, odzwierciedlających stanowiska pracy
współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz punkt instruktora, nadzorującego i kontrolującego
symulację. Na potrzeby projektu naukowcy z PK stworzyli specjalną wirtualną sieć, składającą się z
jednotorowych i dwutorowych szlaków oraz dwunastu przystanków. Pociągi poruszają się po niej
według zadanego rozkładu jazdy, a zadaniem osób szkolonych w pracowni jest takie zarządzanie ich
płynnym ruchem, żeby nie doszło do katastrofy kolejowej.
- Każdy ze studentów odpowiada za obsługę jednej ze stacji. Prowadzący zajęcia może wprowadzić
scenariusze różnego rodzaju niepożądanych zdarzeń np. awarii lokomotywy, zatrzymania pociągu czy
wprowadzenia go na niewłaściwy tor, po to, żeby zobaczyć, jak zareaguje operator – wyjaśnia prof.
PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Powstanie unikalnej
pracowni pochłonęło ok. 250 tys. zł. Z symulatora ruchu kolejowego korzystają już studenci
specjalności transport kolejowy oraz drogi kolejowe. W przyszłości uczelnia chciałaby swoje
laboratorium udostępniać również uczniom szkół kolejowych oraz osobom pracującym na co dzień na
stanowiskach związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym.
Symulator ruchu pociągów jest trzecim pionierskim rozwiązaniem tego typu na PK. Od kilku lat
studentom Wydziału Mechanicznego PK i pracownikom przedsiębiorstw komunikacji miejskiej służy
pierwszy w Polsce symulator tramwaju NGT6. Szkolą się na nim żacy i polscy motorniczy, m.in. z
krakowskiego MPK. Do celów dydaktycznych i badawczych jest wykorzystywany także symulator
kokpitu myśliwca F-16.
Cały materiał z galerią zdjęć:
https://dziennikpolski24.pl/na-politechnice-krakowskiej-powstal-symulator-ruchukolejowego/ar/13827680

Radio Eska, autor materiału Jakub Paduch:

Symulator ruchu kolejowego na

Politechnice Krakowskiej
Jak powinien się zachować dyżurny w sytuacji zagrożenia czołowego zderzenia dwóch pociągów?
Między innymi taką wiedzę nabywają studenci Politechniki Krakowskiej na kierunku "transport" i
specjalizacji "drogi kolejowe".
Wszystko dzięki nowo otwartemu Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego. Pomieszczenie składa
się z kilku stanowisk, które są wiernym odzwierciedleniem stanowiska prawdziwego dyżurnego ruchu
kolejowego. - Pierwszy monitor pokazuje nam rozkład jazdy, z którego korzystamy. Drugi monitor
łączność ze wszystkimi stacjami. Trzeci monitor ukazuje schemat, z którego korzystamy przy
sterowaniu ruchem kolejowym, a monitor na górze to jest taki schematyczny obraz tego co dzieje się
na stacji - mówi jeden ze studentów kierunku "transport" Bartłomiej Błażejowski. PKP PLK przyznaje,
że brakuje specjalistów którzy są przeszkoleni z obsługi sprzętu do kierowania ruchem kolejowym.
Brakuje też osób z wiedzą jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. - Możemy zasymulować na
przykład awarię lokomotywy. Możemy symulować to, że pociąg zatrzyma się między węzłami i trzeba
coś zrobić bo blokuje tor dla pozostałych. Możemy prowadzić pociąg, mówiąc skrajnie, nawet na
czołowe zderzenie czyli przeciwny tor - mówi Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Andrzej Szarata.
Na specjalizacji "drogi kolejowe" Wydziału Inżynierii Lądowej PK jest obecnie 30 studentów i
studentek.
Materiał do wysłuchania:
http://krakow.eska.pl/newsy/symulator-ruchu-kolejowego-na-politechnice-krakowskiejaudio/755633

Gazeta Krakowska:

kolejowego

Na Politechnice Krakowskiej powstał symulator ruchu

Cały materiał:
https://gazetakrakowska.pl/na-politechnice-krakowskiej-powstal-symulator-ruchukolejowego/ar/13827680

LoveKrakow.pl:

Na Wydziale Inżynierii Lądowej powstało unikatowe Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.
Pracownia, w której w bezpiecznych warunkach kierowania ruchem kolejowym będą uczyć się
studenci, a także pracownicy firm kolejowych, została wyposażona w nowoczesny, stworzony przez
naukowców z Politechniki symulator.
Twórcą koncepcji laboratorium jest dr inż. Jan Gertz z Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i
Lotniczego. Za jego oprogramowanie odpowiada absolwent Politechniki mgr inż. Paweł Okrzesik.
Pracownia wyposażona jest w dwanaście stanowisk szkoleniowych, odzwierciedlających stanowiska
pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz punkt instruktorski dla szkoleniowca
nadzorującego i kontrolującego symulację. Podczas zajęć w laboratorium symulowany jest ruch
kolejowy według zadanego rozkładu jazdy. Rolą kursantów jest sterowanie ruchem pociągów zgodnie

z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie dokumentacji oraz obsługa urządzeń sterowania
ruchem kolejowym i innych systemów.
– Stacje i inne posterunki ruchu w symulatorze połączone są w zamkniętą pętlę, a ich układ i
wyposażenie zostały zaprojektowane tak, by uzyskać możliwie duże ich zróżnicowanie pod względem
technicznym i ruchowym. W symulatorze odwzorowano przekaźnikowe oraz komputerowe
urządzenia stacyjne i różne typy blokad liniowych oraz urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.
Przewidziano przy tym możliwość zmiany wyposażenia wybranych stanowisk zależnie od aktualnych
potrzeb. Na stanowiskach dostępny jest dodatkowo podgląd stanu urządzeń zewnętrznych i sytuacji
ruchowej w formie interaktywnego planu stacji. Wszystkie stanowiska mają telefoniczną łączność –
wyjaśniał dr inż. Jan Gertz.
Studentom i kolejarzom
Instruktor prowadzący szkolenie w laboratorium, poza nadzorem nad symulacją może również
zmieniać jej przebieg, generując, co szczególnie ważne w procesie szkolenia, także sytuacje
nietypowe, np. usterki urządzeń. Symulator ruchu kolejowego może służyć zarówno studentom
Politechniki, zwłaszcza specjalności transport kolejowy i drogi kolejowe, lecz także pracownikom firm
kolejowych.
Projekt symulatora będzie rozwijany w oparciu o współpracę PKP PLK S.A. oraz innymi
przedstawicielami branży transportu szynowego. – To laboratorium to prawdziwy skok w przyszłość
dla szkolenia kadr kolejowych. Tu, w bezpiecznych warunkach, można doświadczyć autentycznych
zadań, z którymi mierzą się dyżurni ruchu. Jesteśmy bardzo zainteresowani wykorzystaniem
laboratorium na nasze potrzeby – mówił Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w
Krakowie PKP PLK S.A.
Nowy symulator jest trzecim rozwiązaniem tego typu na Politechnice Krakowskiej. Od kilku lat
studentom Wydziału Mechanicznego i pracownikom przedsiębiorstw komunikacji miejskiej służy
skonstruowany na Politechnice Krakowskiej pierwszy w Polsce symulator tramwaju NGT6. Szkolą się
na nim studenci uczelni i motorniczowie m.in. z krakowskiego MPK. Do celów dydaktycznych i
badawczych skonstruowany został także symulator kokpitu myśliwca F-16.
http://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/politechnika-krakowska-z-nowoczesnym-laboratoriumruchu-kolejowego_28851.html
Radio Kraków, Wiadomości z 22 i 23 stycznia: Laboratorium Inżynierii Ruchu

Kolejowego powstało na Politechnice Krakowskiej
Studenci kierują tu pociągami jak w prawdziwej dyspozytorni. Najnowocześniejsze w Polsce
laboratorium inżynierii ruchu kolejowe powstało na Politechnice Krakowskiej. Przy 12 stanowiskach
kształcą się przyszli kolejarze, mogą obserwować ruch pociągów, wysyłać je od stacji do stacji i na
bieżąco reagować na nietypowe sytuacje, które . – Symulatory pozwalają wygenerować różne realne
sytuacje na torach i sprawdzać jak z ich rozwiązaniem poradzą sobie nasi studenci – mówi Jan Gertz,
kierownik Laboratorium.

Na Politechnice Krakowskiej jak w prawdziwej
dyspozytorni ruchu pociągów
Radio Krakow.pl:

Studenci kierują tu pociągami jak w prawdziwej dyspozytorni - najnowocześniejsze w Polsce
laboratorium ruchu kolejowego powstało na Politechnice Krakowskiej.
Materiał Martyny Masztalerz
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/na-politechnice-krakowskiej-jak-w-prawdziwejdyspozytorni-ruchu-pociagow/
Przy dwunastu stanowiskach kształcą się przyszli kolejarze. Mogą obserwować ruch pociągów,
wysyłać je od stacji do stacji i na bieżąco reagować na sytuacje, które mogą przytrafić się im w
rzeczywistości. "Możemy zasymulować awarię lokomotywy, sytuację, gdy pociąg zatrzymuje się
między węzłami i blokuje przejazd pozostałym składom. Możemy także przedstawić naprawdę
skrajną sytuację, to znaczy taką, gdy jeden pociąg zmierza na czołowe zderzenie" - mówił prof.
Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej.
"Symulatory mogą wygenerować różne zdarzenia, a my możemy sprawdzić, czy studenci będą sobie
w stanie poradzić w konkretnej sytuacji" - dodał dr inż. Jan Geertz, kierownik laboratorium.
Podkreśla, że dzięki wysiłkom pracowników naukowych Politechniki laboratorium kosztowało około
250 tysięcy złotych - bez ich udziału taka inwestycja to koszt nawet kilku milionów złotych.

Krakow.NaszeMiasto.pl:

Cały materiał:

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/na-politechnice-krakowskiej-powstal-symulatorruchu,4964838,artgal,t,id,tm.html

Dziennik Polski:

News.Krakow.pl:

Cały materiał:
https://news.krakow.pl/symulator-ruchu-kolejowego-powstal-na-politechnice-krakowskiej

