Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek studiów: Elektrotechnika i Automatyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: E_3_4

Stopień studiów: II
Specjalności: Współczesne systemy trakcji elektrycznej
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zespolone pojazdy trakcyjne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIN PS18 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

9

0

25

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z budową i zasadą działania zespolonych pojazdów trakcyjnych trakcji miejskiej i kolejowej.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu trakcji elektrycznej.
2 Znajomość zasady działania przekształtnikowych układów napędowych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna ogólną budowę zespolonych pojazdów trakcyjnych.
EK2 Wiedza Zna strukturę i zasadę działania napędów głównych i obwodów pomocniczych zespolonych pojazdów
trakcyjnych.
EK3 Umiejętności Potrafi wskazać i opisać budowę i zasadę działania napędu głównego zespolonego pojazdu
trakcyjnego na obiekcie rzeczywistym.
EK4 Umiejętności Potrafi wskazać i opisać budowę i zasadę działania obwodów pomocniczych zespolonego pojazdu trakcyjnego na obiekcie rzeczywistym.

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Wprowadzenie w tematykę zespolonych pojazdów trakcyjnych

1

W2

Zespolone pojazdy trakcyjne z rozruchem rezystorowym - budowa i sterowanie

1

W3

Zespolone pojazdy trakcyjne z napędem przekształtnikowym - budowa ogólna

1

W4

Obwody główne zespolonych pojazdów przekształtnikowych.

2

W5

Obwody pomocnicze zespolonych pojazdów przekształtnikowych

1

W6

Współpraca zespolonych pojazdów trakcyjnych z systemami sterowania ruchem

1

W7

Zespolone pojazdy trakcyjne dużych prędkości - budowa ogólna

1

W8

Zespolone pojazdy trakcyjne przeznaczone do komunikacji miejskiej - tramwaj,
metro

1

Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Zapoznanie się z budową zespolonych pojazdów trakcyjnych trakcji tramwajowej

5

L2

Zapoznanie się z budową zespolonych pojazdów trakcyjnych trakcji podmiejskiej

5

L3

Zapoznanie się z budową zespolonych pojazdów trakcyjnych metra

5
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godzin
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Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L4

Zapoznanie się z budową zespolonych pojazdów trakcyjnych trakcji dalekobieżnej

5

L5

Zapoznanie się z budową zespolonych pojazdów trakcyjnych trakcji dużej prędkości

5

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

34

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

10

Opracowanie wyników

8

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

8

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

9

Sposoby oceny

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

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zna elementy struktury ogólnej zespolonego pojazdu trakcyjnego

Na ocenę 4.0

Zna i potrafi opisać podstawowe elementy struktury ogólnej zespolonego pojazdu
trakcyjnego

Na ocenę 5.0

Zna i potrafi opisać kompletna strukturę zespolonego pojazdu trakcyjnego.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Zna ogólną strukturę obwodów głównych i pomocniczych zespolonych pojazdów
trakcyjnych.

Na ocenę 4.0

Zna i potrafi opisać podstawowe elementy obwodów głównych i pomocniczych
zespolonych pojazdów trakcyjnych.

Na ocenę 5.0

Zna i potrafi opisać kompletna strukturę i zasadę działania obwodów głównych
i pomocniczych zespolonych pojazdów trakcyjnych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Potrafi wskazać podstawowe elementy napędu głównego zespolonego pojazdu
trakcyjnego.

Na ocenę 4.0

Potrafi wskazać i opisać podstawowe elementy napędu głównego zespolonego
pojazdu trakcyjnego.

Na ocenę 5.0

Potrafi wskazać i opisać elementy oraz zasadę działania napędu głównego
zespolonego pojazdu trakcyjnego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potra wskazać podstawowe elementy obwodów pomocniczych zespolonego
pojazdu trakcyjnego.

Na ocenę 4.0

Potra wskazać i opisać podstawowe elementy obwodów pomocniczych
zespolonego pojazdu trakcyjnego.

Na ocenę 5.0

Potra wskazać i opisać elementy oraz zasadę działania obwodów pomocniczych
zespolonego pojazdu trakcyjnego.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W2 W3 W7
W8

N1 N3

F1 P1

EK2

Cel 1

W2 W4 W5 W6
W7 W8

N1 N3

F1 P1

EK3

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5

N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5

N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Wojciech Czuchra — Materiały wykładowe, Kraków, 2019,
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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)
3 mgr inż. Marek Popczyk (kontakt: mpopczyk@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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