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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Systemy zasilania w trakcji elektrycznej

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIEiK EIA oIIN PS3 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

2

6

0

10

0

6

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1: uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania układów zasilania
nieautonomicznej trakcji szynowej

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

1 Wymaganie 1: podstawowa wiedza z zakresu teorii trakcji i elektrotechniki

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1: znajomość budowy układów zasilania od głównego punktu zasilającego(GPZ)
do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT)
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2: podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania wybranych metod obliczeniowych
w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych
EK3 Wiedza Wiedza z zakresu budowy sieci trakcyjnej górnej i dolnej. Znajomość zasadniczych wzorów obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.
EK4 Umiejętności Umiejętność doboru podstawowych elementów sieci trakcyjnej dla zadanej trasy kolejowej,
obliczanie podstawowych parametrów mechanicznych sieci trakcyjnej.
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Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Wprowadzenie merytoryczne w zakres przeprowadzanych ćwiczeń, szkolenie BHP,
omówienie zagrożeń na obiektach rzeczywistych (podstacje trakcyjne, sieć
trakcyjna.

2

L2

Zapoznanie się z obiektami zasilania trakcji kolejowej DC, zebranie danych
znamionowych

3

L3

Zapoznanie się z obiektami zasilania trakcji miejskiej DC, zebranie danych
znamionowych

3

L4

Zapoznanie się i analiza budowy sieci trakcyjnej górnej. Podsumowanie
laboratorium, wykonanie sprawozdań.

2

Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Treści programowe 1: Wprowadzenie organizacyjno - merytoryczne, cel i schemat
ogólny wykonywania projektu.Szczegółowe dane do zasadniczych obliczeń
projektowych. Uściślenie zakresu projektu.

1

P3

Treści programowe 3: Obliczenie całkowitego jednostkowego zużycia energii dla
każdego zadanego typu pociągu i zadanej trasy.

1

P4

Treści programowe 4: Obliczenie globalnego zużycia energii dla danych wg. punktu
2.

1
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Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P5

Treści programowe 5: Obliczenie mocy dobowej dla projektowanej podstacji
trakcyjnej.

1

P6

Treści programowe 6: Obliczanie wybranych parametrów dla zadanego typu sieci
trakcyjnej.

1

P7

Treści programowe 7: Obliczenia elektryczne sieci trakcyjnej dla zadanego
obciążenia odcinka.

1

Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W2

Podstacje trakcyjne kolei DC i kabiny sekcyjne - spełniane funkcje i budowa.

2

W3

Obwody zasilania sieci trakcyjnych jezdnych i powrotnych dla trakcji DC kolejowej
i tramwajowej, jednostkowe zużycie energii na cele trakcyjne i nietrakcyjne.

1

W7

Budowa i rodzaje sieci trakcyjnych górnych i dolnych. Klasyfikacja sieci
trakcyjnych górnych.

2

W8

Podstawowe parametry mechaniczne i elektryczne sieci trakcyjnych górnych.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Narzędzie 1: wykład
N2 Narzędzie 2: prezentacja multimedialna
N3 Narzędzie 3: dyskusja
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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

22

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

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

18

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

7

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 Ocena 1: Odpowiedź ustna
F2 Ocena 2: projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Test końcowy
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 obecność na wykładach, laboratoriach i zajęciach projektowych
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 sprawozdania i projekty

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie posiada znajomości budowy układów zasilania od głównego punktu
zasilającego(GPZ) do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT)
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Na ocenę 3.0

Posiada podstawową znajomość budowy układów zasilania od głównego punktu
zasilającego(GPZ) do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT)

Na ocenę 3.5

Posiada dość dobrą znajomość budowy układów zasilania od głównego punktu
zasilającego(GPZ) do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT).

Na ocenę 4.0

Posiada dobrą znajomość budowy układów zasilania od głównego punktu
zasilającego(GPZ) do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT).

Na ocenę 4.5

Posiada ponad dobrą znajomość budowy układów zasilania od głównego punktu
zasilającego(GPZ) do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT).

Na ocenę 5.0

Posiada biegłą znajomość budowy układów zasilania od głównego punktu
zasilającego(GPZ) do elektrycznego pojazdu trakcyjnego (EPT).
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie posiada wiedzy z zakresu wykorzystania wybranych metod obliczeniowych
w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych

Na ocenę 3.0

Posiada dostateczną wiedzę z zakresu wykorzystania wybranych metod
obliczeniowych w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych

Na ocenę 3.5

Posiada dość dobrą wiedzę z zakresu wykorzystania wybranych metod
obliczeniowych w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych

Na ocenę 4.0

Posiada dobrą wiedzę z zakresu wykorzystania wybranych metod obliczeniowych
w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych

Na ocenę 4.5

Posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu wykorzystania wybranych metod
obliczeniowych w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych

Na ocenę 5.0

Posiada biegłą wiedzę z zakresu wykorzystania wybranych metod obliczeniowych
w celu doboru podstawowych urządzeń podstacji trakcyjnych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie posiada wiedzy z zakresu budowy sieci trakcyjnej górnej i dolnej.
Podstawowych parametrów sieci trakcyjnej. Znajomość zasadniczych wzorów
obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.

Na ocenę 3.0

Posiada dostateczną wiedzę z zakresu budowy sieci trakcyjnej górnej i dolnej.
Podstawowych parametrów sieci trakcyjnej. Znajomość zasadniczych wzorów
obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.

Na ocenę 3.5

Posiada wiedzę na dość dobrym poziomie z zakresu budowy sieci trakcyjnej
górnej i dolnej. Podstawowych parametrów sieci trakcyjnej. Znajomość
zasadniczych wzorów obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.

Na ocenę 4.0

Posiada dobrą wiedzę z zakresu budowy sieci trakcyjnej górnej i dolnej.
Podstawowych parametrów sieci trakcyjnej. Znajomość zasadniczych wzorów
obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.
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Na ocenę 4.5

Posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu budowy sieci trakcyjnej górnej i dolnej.
Podstawowych parametrów sieci trakcyjnej. Znajomość zasadniczych wzorów
obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.

Na ocenę 5.0

Posiada biegłą wiedzę z zakresu budowy sieci trakcyjnej górnej i dolnej.
Podstawowych parametrów sieci trakcyjnej. Znajomość zasadniczych wzorów
obliczeniowych z zakresu mechaniki przewodów.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie posiada umiejętności doboru podstawowych elementów sieci trakcyjnej dla
zadanej trasy kolejowej (lub tramwajowej, obliczanie podstawowych parametrów
mechanicznych sieci trakcyjnej.

Na ocenę 3.0

Posiada umiejętność na dostatecznym poziomie odnośnie doboru podstawowych
elementów sieci trakcyjnej dla zadanej trasy kolejowej (lub tramwajowej,
obliczanie podstawowych parametrów mechanicznych sieci trakcyjnej.

Na ocenę 3.5

Wykazuje umiejętność na dość dobrym poziomie odnośnie doboru podstawowych
elementów sieci trakcyjnej dla zadanej trasy kolejowej (lub tramwajowej,
obliczanie podstawowych parametrów mechanicznych sieci trakcyjnej.

Na ocenę 4.0

Wykazuje umiejętność na dobrym poziomie odnośnie doboru podstawowych
elementów sieci trakcyjnej dla zadanej trasy kolejowej (lub tramwajowej,
obliczanie podstawowych parametrów mechanicznych sieci trakcyjnej.

Na ocenę 4.5

Wykazuje umiejętność na ponad dobrym poziomie odnośnie doboru
podstawowych elementów sieci trakcyjnej dla zadanej trasy kolejowej (lub
tramwajowej, obliczanie podstawowych parametrów mechanicznych sieci
trakcyjnej.

Na ocenę 5.0

Wykazuje umiejętność na bardzo dobrym poziomie odnośnie doboru
podstawowych elementów sieci trakcyjnej dla zadanej trasy kolejowej (lub
tramwajowej, obliczanie podstawowych parametrów mechanicznych sieci
trakcyjnej.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

EK1

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

L1 P1 P6 P7 W2
W3 W7

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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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

EK2

Cel 1

L3 L4 P1 P3 P4
P5 P6 P7 W3
W7 W8

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

P3 P4 P5 P6 P7
W7 W8

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

P1 P3 P4 P5 P6
P7 W2 W3 W7
W8

N1 N2 N3

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Mierzejewski L., Szeląg A., Gałuszewski M. — Systemy zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego,,
Warszawa, 1989, Politechniki Warszawskiej
[2 ] Chrabąszcz I. Prusak J., Drapik S., — Trakcja elektryczna prądu stałego. Układy zasilania, Kraków, 2009,
Podręcznik INPE
[3 ] Kałuża E., Bartodziej G., Ginalski Z. — Układy zasilania i podstacje trakcyjne, Gliwice, 1985, Politechnika
Śląska
[4 ] Głowacki K., Onderka E., i inni — Sieci trakcyjne, Zielonki, 2002, EMTRAK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Łuczywek Z., Słaby L. — Elektromonter podstacji trakcyjnej, Warszawa, 1972, Wydawnistwa Komunikacji
i Łączności
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Janusz Prusak (kontakt: jprusak@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Janusz Prusak (kontakt: jprusak@pk.edu.pl)
2 dr inż. Ireneusz Chrabąszcz (kontakt: ichrabaszcz@pk.edu.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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