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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Telematyka w transporcie i logistyce

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIL TRA oIIS D3 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

30

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Prezentacja telematyki i jej zastosowań w transporcie i logistyce
Cel 2 Prezentacja detektorów ruchu, sieci sensorycznych oraz systemów gromadzenia i przetwarzania danych
Cel 3 Prezentacja systemów telematyki pojazdowej, informacyjnej i systemowej

Kod archiwizacji: FA572CF4
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy telekomunikacji i elektroniki, informatyka, automatyka, metrologia
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zaawansowane rozwiązania telematyczne spotykane w nowoczesnych systemach transportowych i logistycznych
EK2 Wiedza Student zna metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych i ich aplikacje w obszarach transportu i logistyki
EK3 Umiejętności Student umie tworzyć modele wybranych systemów telematyki oraz wykorzystywać rozwiązania telematyczne w transporcie i logistyce
EK4 Kompetencje społeczne Student ma świadomość potrzeby stałego uzupełniania swojej wiedzy
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Telematyka w transporcie i logistyce

4

W2

Techniki pomiarów i przetwarzania sygnałów (analogowe, cyfrowe, wizyjne,
przetwarzanie sygnałów, charakterystyki przetwarzania, zasady przetwarzania
: próbkowanie, kwantowanie, kodowanie, przetworniki a/c i c/a, układy sah,
multipleksery, filtry).

4

W3

Miernictwo transportowe: czujniki i detektory ruchu drogowego, systemy
identyfikacji i lokalizacji pojazdów, systemy nawigacji, systemy nadzoru

4

W4

Systemy sterowania (automaty drogowe, czujniki w pojazdach, układy
wspomagania pracy kierowcy).

4

W5

Zastosowania nowoczesnych narzędzi telematyki w ITS systemach (inteligentne
czujniki i detektory, środki łączności, radiokomunikacja, bazy danych pomiarowych
wspomagane przez bazy wiedzy, systemy transmisji (fonii, wizji, systemy
satelitarne, VSAT, GPS, GSM, systemy mobilne), systemy wizualizacji,
mikrokontrolery, procesory sygnałowe i programowalne układy logiczne (PLD).

4

W6

Smart pojazdy (pokładowa telematyki: PDA, ACC, NSS, GPRS), Smart Gateway
(telematyki informacyjna), Smart Way (telematyki systemowa).

4

W7

Systemy detekcji: przetwarzanie obrazów, SIMD, MIMD architektury, FPGA,
wieloprocesorowe układy TMC. Systemy nadzoru i zarządzania GTTS (TMS, TIC,
TOC, GigE, WAN), ETC, ATMS, mobilne systemy nadzoru: TMS, Smart zone,
MOWIS, WIM; APTS (AVL, AVI, APC); obslugi informacyjnej ATIS (VMS,
DSMS, VSLS, Mapy cyfrowe, GIS).
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Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Inteligentne systemy pomiarowe

3

L2

Inteligentne systemy gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych
transportowych i logistycznych

3

L3

Wykorzystanie wybranych rozwiązań telematyki transportowej i logistycznej.

3

L4

Symulacyjna prezentacja możliwości prostych robotów mobilnych w kontekście
zastosowań logistycznych.

3

L5

Symulacje prostych automatów drogowych

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 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

45

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

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

Ocena formująca
F1 Test
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe podsystemy telematyki transportowej

Na ocenę 4.0

Student zna podsystemy telematyki transportowej i ich charakterystyki

Na ocenę 5.0

Student zna zaawansowane systemy telematyki transportowej
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w transporcie ilogistyce

Na ocenę 4.0

Student zna systemy systemy gromadzenia danych transportowych i logistycznych

Na ocenę 5.0

Student zna metody i systemy gromadzenia i przetwarzania danych
transportowych i logistyczntch
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student umie określić wymagania dla wybranych podsystemów telematyki na
bazie istniejących rozwiązań

Na ocenę 4.0

Student umie tworzyć wybrane podsystemy telematyki na bazie istniejących
rozwiązań

Na ocenę 5.0

Student umie tworzyć dowolne podsystemy telematyki na bazie istniejących
rozwiązań
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student zna aktualny stan wiedzy w zakresie telematyki

Na ocenę 4.0

Student Student uzupełnia wiedzę po wskazaniu źródła

Na ocenę 5.0

Student samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań telematyki transportowej
i logistycznej
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia
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Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 l1 l2 l3 l4
l5

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

Cel 2

w1 w2 w3 w5 w6
l1 l2 l3 l4

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 3

w1 w4 w5 w7 l1
l2 l3

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 l1 l2 l3 l4
l5

N1 N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Adamski A — Inteligentne Systemy Transportowe: Sterowanie, Nadzór, Zarządzanie,, Kraków, 2003, Monografie. AGH.
[2 ] Adamski. A., S Habdank-Wojewódzki — Traffic congestion and incident detector realized by fuzzy discrete
system., Polska, 2005, Archives of Transport Quarterly Polish Academy of Science vol. XVII no. 2 5-13.
[3 ] Nowacki G. (reg) — Telematyka Transportu drogowego, Warszawa, 2008, Wydawnictwo ITS
[4 ] Chen. Z — Computational Intelligence for Decision Support, USA, 1999, CRC Press
[5 ] Gibson J.D (ed) — The Mobile Communications Handbook, USA, 1999, CRC Press.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Florek (kontakt: kflorek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Florek (kontakt: kflorek@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Grzegorz Hełdak (kontakt: heldak@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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