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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Power Assisted Systems in Automobiles
M820

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

Urządzenia wspomagające w samochodach

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją urządzeń wspomagających kierownicę (hydraulicznych, elektrohydraulicznych, elektrycznych), urządzeń wspomagających hamulce (podciśnieniowych i nadciśnieniowych). Zdobycie umiejętności badania, projektowania i diagnostyki awarii wymienionych urządzeń.

Kod archiwizacji: 911045CB
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres studiów inżynierskich.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna nowoczesne standardowe i niestandardowe metody diagnostyki, kontroli oraz metody pomiarowe
w zakresie swojej specjalności w odniesieniu zarówno do budowy nowych urządzeń, kontroli procesów jak
i eksploatacji. Zna programy pomiarowo-sterujące szczególnie w zakresie swojej specjalności.
EK2 Umiejętności Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment inżynierski służący wyznaczeniu parametrów
pracy urządzenia i ocenie możliwości działania prototypu. Potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie rezultatów
badań własnych i obcych.
EK3 Umiejętności Posiada umiejętności oceny możliwości wykorzystania nowych osiągnięć techniki i ich przydatności do rozwiązywania postawionego problemy technicznego zwłaszcza w zakresie swojej specjalności.
EK4 Umiejętności Potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę efektu i prawidłowości
działania urządzenia maszyny lub z systemu w zakresie wybranej specjalności.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Podstawy teoretyczne działania hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych
urządzeń wspomagających.

2

W2

Urządzenia podciśnieniowe wspomagające hamulce, urządzenia nagłego
hamowania BAS.

2

W3

Urządzenia nadciśnieniowe wspomagające hamulce.

2

W4

Korektory sił hamowania.

1

W5

Urządzenia wspomagające kierownice: hydrauliczne, elektrohydrauliczne,
elektryczne.

6

W6

Układy steer-by-wire (SBW).

1

W7

Urządzenia wspomagające sprzęgła. Urządzenia wspomagające mechanizm zmiany
biegów.

1

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Stanowiskowe badania układu hamulcowego z podciśnieniowym urządzeniem
wspomagającym.
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Laboratorium
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L2

Stanowiskowe badania układu hamulcowego z nadciśnieniowym urządzeniem
wspomagającym.

2

L3

Badania korektorów sił hamujących.

1

L4

Stanowiskowe badania układów kierowniczych z hydraulicznym urządzeniem
wspomagającym.

4

L5

Stanowiskowe badania układu kierowniczego z elektrohydraulicznym urządzeniem
wspomagającym.

2

L6

Stanowiskowe badania układu kierowniczego z elektrycznym urządzeniem
wspomagającym.

2

L7

Stanowiskowe i drogowe badania układu hamulcowego z urządzeniem BAS

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna standardowych metod kontroli i diagnostyki

Na ocenę 3.0

Student zna standardowe metody kontroli i diagnostyki

Na ocenę 3.5

Student zna standardowe i niestandardowe metody kontroli i diagnostyki

Na ocenę 4.0

Student zna standardowe i niestandardowe metody kontroli i diagnostyki oraz
metody pomiarowe

Na ocenę 4.5

Student zna standardowe i niestandardowe metody kontroli, diagnostyki
i metody pomiarowe oraz potrafi je zastosować w praktyce
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Na ocenę 5.0

Student zna standardowe i niestandardowe metody kontroli, diagnostyki i metody
pomiarowe, potrafi je zastosować w praktyce oraz zna programy pomiarowe
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymentu

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaplanować eksperyment pod nadzorem prowadzącego zajęcia

Na ocenę 3.5

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment pod nadzorem
prowadzącego zajęcia

Na ocenę 4.0

Student potrafi zaplanować eksperyment samodzielnie

Na ocenę 4.5

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment samodzielnie

Na ocenę 5.0

Student potrafi zaplanować, przeprowadzić eksperyment oraz wyznaczyć
samodzielnie parametry urządzenia
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie posiada umiejętności oceny wykorzystania nowych osiągnięć techniki

Na ocenę 3.0

Student posiada minimalne umiejętności oceny wykorzystania nowych osiągnięć
techniki

Na ocenę 3.5

Student posiada dobre umiejętności oceny wykorzystania nowych osiągnięć
techniki

Na ocenę 4.0

Student posiada umiejętności oceny przydatności nowych osiągnięć techniki do
rozwiązywania problemów

Na ocenę 4.5

Student posiada umiejętności oceny wykorzystania i przydatności nowych
osiągnięć techniki do rozwiązywania problemów

Na ocenę 5.0

Student posiada umiejętności oceny wykorzystania i przydatności nowych
osiągnięć techniki do rozwiązywania problemów i potrafi je zastosować w praktyce
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zaplanować eksperymentu diagnostycznego

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny pod nadzorem
prowadzącego zajęcia

Na ocenę 3.5

Student potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny samodzielnie

Na ocenę 4.0

Student potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny samodzielnie oraz ocenić
efekt pod nadzorem prowadzącego zajęcia

Na ocenę 4.5

Student potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny oraz ocenić efekt
samodzielnie

Na ocenę 5.0

Student potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny oraz ocenić efekt
samodzielnie i wskazać nieprawidłowości działania maszyn
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N2 N3

F1 P1

EK1

K2_W12

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 L1
L2 L3 L4 L5 L6
L7

EK2

K2_UP05

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7

N3

F1

N1 N2 N3

F1 P1

N1 N2 N3

F1

EK3

K2_UP14

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 L1
L2 L3 L4 L5 L6
L7

EK4

K2_UP07

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kuranowski A., Mirska-Świętek M. — Mechanizmy wspomagające w pojazdach samochodowych cz.I Układy
kierownicze, Kraków, 2002, Wyd.Polit.Krak.
[2 ] Kuranowski A., Mirska-Świętek M. — Mechanizmy wspomagające w pojazdach samochodowych. Laboratorium, Kraków, 2010, Wyd.Polit.Krak.
[3 ] Wrzesiński T. — Hamowanie pojazdów samochodowych, Warszawa, 1978, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Sikorski J. — Układy kierownicze samochodów, Warszawa, 1981, WKiŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Aleksander Kuranowski (kontakt: aleksander.kuranowski@poczta.onet.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Aleksander Kuranowski (kontakt: aleksander.kuranowski@poczta.onet.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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