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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Kompatybilność elektromagnetyczna w trakcji II

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIS PS12 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

15

0

35

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Uzyskanie wiedzy na temat problematyki kompatybilności elektromagnetycznej pomiędzy systemem trakcyjnym a systemami sterowania ruchem i łączności.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowe pojęcia z kompatybilności elektromagnetycznej, układów sterowania i napędów pojazdów elektrycznych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość wymagań dopuszczalnych poziomów zakłóceń oraz procedury badań dla aparatury elektronicznej stanowiącej źródła i odbiorniki zakłóceń w trakcji.
EK2 Wiedza Znajomość różnic pomiędzy oddziaływaniem galwanicznym i indukcyjnym na układy srk i liczniki
osi oraz znajomość metod określania poziomów tych zakłóceń.
EK3 Umiejętności Umiejętność przeprowadzania badań harmonicznych w prądzie zasilania pojazdu trakcyjnego.
EK4 Umiejętności Umiejętność przeprowadzania badań zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w tramwajowej sieci pokładowej.

6

Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Badanie odporności układów elektronicznych na zakłócenia impulsowe.

6

L2

Badanie emisyjności i odporności na pole elektromagnetyczne pokładowych
urządzeń w komorze bezodbiciowej

6

L3

Pomiary harmonicznych w prądzie zasilania pojazdu tramwajowego.

6

L4

Badanie emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w tramwajowej
sieci pokładowej.

6

L5

Badanie emisji pól elektromagnetycznych w zakresie niskich częstotliwości od
systemów napędowych

5

L6

Pomiar prądu psofometrycznego pojazdu trakcyjnego

6

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Repetytorium: źródła zakłóceń w trakcji: podstacje trakcyjne, pojazdy trakcyjne
i wagony z przetwornicami statycznymi

2

W2

Zjawiska w układach przekształtnikowych wpływające na generowanie zakłóceń.

2

W3

Zakłócenia przewodzone w pojazdach trakcyjnych.

2
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4

Badanie odporności na zakłócenia układów aparatury elektronicznej pojazdów wg
normy PN-EN 50121-3-2

2

W5

Oddziaływanie indukcyjne pojazdów na przytorowe urządzenia srk.

2

W6

Oddziaływanie trakcji na liczniki osi wg wymagań norm PN-EN 50238-1 i PN-EN
50238-3

3

W7

Kompatybilność pomiędzy podsystemem infrastruktury i podsystemem tabor.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

50

Konsultacje przedmiotowe

12

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

23

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00
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Sposoby oceny

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

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zna źródła zakłóceń przewodzonych i promieniowanych w trakcji elektrycznej.

Na ocenę 4.0

Zna procedury badań zakłóceń impulsowych

Na ocenę 5.0

Zna wymagania dla aparatury elektronicznej jako źródeł zakłóceń w trakcji.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Potra zdeniować zakłócenia galwaniczne i indukcyjne w układach srk.

Na ocenę 4.0

Zna metody pomiaru oddziaływań pojazdów trakcyjnych na liczniki osi.

Na ocenę 5.0

Zna metody obliczeń zakłóceń indukcyjnych w układach srk.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Potra omówić podstawowe przyrządy pomiarowe wykorzystywane w badaniach
harmonicznych w prądzie trakcyjnym pojazdu tramwajowego.

Na ocenę 4.0

Potra przeprowadzić pomiary harmonicznych w prądzie zasilania pojazdu
tramwajowego.

Na ocenę 5.0

Potra przeprowadzić pomiary harmonicznych w prądzie zasilania pojazdu
tramwajowego z uwzględnieniem wpływu stanów pracy pojazdu na poziom
harmonicznych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potra omówić wymagania normatywne przeprowadzenia badań zaburzeń
elektromagnetycznych przewodzonych w tramwajowej sieci trakcyjnej.

Na ocenę 4.0

Potra przeprowadzić pomiary normatywne zaburzeń elektromagnetycznych
przewodzonych w tramwajowej sieci pokładowej.

Na ocenę 5.0

Potra przeprowadzić pomiary normatywne zaburzeń elektromagnetycznych
przewodzonych w tramwajowej sieci pokładowej oraz dokonać szczegółowej
analizy uzyskanych wyników w odniesieniu do wymogów normatywnych.
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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

EK1

Cel 1

L1 L2 W1 W2
W4 W7

N1 N3

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

L5 W3 W5 W6
W7

N1 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

L3

N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

L4

N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Wojciech Machczyński — Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej, Poznań, 2010, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
[2 ] Praca zbiorowa — Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania
ruchem kolejowym - Praca nr 4430/10, Warszawa, 2011, Instytut Kolejnictwa
[3 ] — Norma PN-EN 50121-3-2: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-2: Tabor.
Aparatura, , 0,
[4 ] — Norma PN-EN 50238-3: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem a urzadzeniami wykrywania poziągu. Kompatybilność z licznikami osi, , 0,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wojciech Czuchra (kontakt: wczuchra@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Wojciech Czuchra (kontakt: wczuchra@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Bartosz Woszczyna (kontakt: bwoszczyna@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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