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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
1

Semestry

2

3

WIL TRA oIIS C10 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

30

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie zasad modelowania mikrosymulacyjnego
Cel 2 Analiza funkcjonowania skrzyzowan z sygnalizacja stałoczasowa
Cel 3 Budowa modeli symulacyjnych skrzyzowan

Kod archiwizacji: 97BA5062

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Kalibracja modeli mikrosymulacyjnych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagan wstepnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiada znajomość zasad modelowania mikrosymulacyjnego
EK2 Umiejętności Potrafi dobrać właściwe metody w modelowaniu mikrosymulacyjnym
EK3 Kompetencje społeczne Potrafi formułować wnioski na podstawie wyników prac własnych oraz publicznie
je zaprezentować.
EK4 Kompetencje społeczne Potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę dotyczącą różnych aspektów z zakresu
transportu

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do modelowania mikrosymulacyjnego, omówienie zasad
inwentaryzacji skrzyżowań

2

W2

Programy mikrosymulacyjne - przedstawienie najbardziej popularnych programów
wraz z omówieniem ich funkcjonalnosci

2

W3

Omówienie analiztycznych metod oceniajacych funkcjonalnosc skrzyzowan i ciagów
drogowych - metoda HCM2000

3

W4

Przedstawienie przykładu oceny wybranych parametrów funkcjonowania korytarza
drogowego. porównanie wyników uzyskanych metodami analitycznymi (HCM 85,
HCM 2000) oraz symulacyjnymi (VISSIM)

2

W5

Przedstawienie istoty ujecia mikrosymulacyjnego oraz uporzadkowanie procesu
modelowania. Ogólne omówienie procesu budowy modelu mikrosymulacyjnego

2

W6

Wykaz atrybutów w programie Vissim oraz zestawienie danych do budowy modeli
symulacyjnych

2

W7

Omówienie budowy obiektów 3D stosowanych w odwzorowaniu pojazdów
i budynków i metody wizualizacji wyników

3

W8

Model zachowania kierowców

4

W9

Omówienie parametrów stosowanych w programie Vissim wraz ze sposobem
pozyskania danych

4

W10

Przedstawienie przykładowych aplikacji programu wraz z dyskuja wyników

6
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godzin
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Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Przedstawienie programu Vissim w zakresie interfejsu uzytkownika.Wstepna praca
z programem.

2

C2

Wykaz danych wejsciowych wraz z omówieniem sposobu ich wprowadzenia do
programu. Na przykładzie przygotowanych danych ropoczecie prac nad własnym
modelem.

3

C3

Budowa modelu skrzyzowania z sygnalizacja stałoczasowa w zakresie geometrii
oraz obciazenia ruchem drogowym.

3

C4

Wprowadzenie reguł pierwszenstwa, relacji skretnych, parametrów modelu
zachowan kierowców oraz programu sygnalziacji swietlnej.

3

C5

Kalibracja uzyskanych wyników oraz ocena funkcjonowania skrzyzowania

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

Konsultacje przedmiotowe

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Przygotowanie danych wejsciowych, analiza dostarczonych wyników pomiarów

7

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
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Procent uzyskanych punktów w stosunku do możliwego maksimum: 44 i mniej

Na ocenę 3.5

Procent uzyskanych punktów w stosunku do możliwego maksimum: 45-56

Na ocenę 4.0

Procent uzyskanych punktów w stosunku do możliwego maksimum: 57-68

Na ocenę 4.5

Procent uzyskanych punktów w stosunku do możliwego maksimum: 69-80

Na ocenę 5.0

Procent uzyskanych punktów w stosunku do możliwego maksimum: 81 i więcej
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Częściowo trafny dobór metod bądź narzędzi analizy

Na ocenę 3.5

Częściowo trafny dobór metod i narzędzi analizy

Na ocenę 4.0

W pełni trafny dobór metod i narzędzi analizy

Na ocenę 4.5

W pełni trafny dobór metod bądź narzędzi analizy

Na ocenę 5.0

W pełni trafny dobór metod i narzędzi analizy
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Niska pod względem merytorycznym i formy jakość prezentacji studenta

Na ocenę 3.5

Przeciętna pod względem merytorycznym i formy jakość prezentacji studenta.

Na ocenę 4.0

Dość wysoka pod względem merytorycznym i formy jakość prezentacji studenta

Na ocenę 4.5

Wysoka pod względem merytorycznym i formy jakość prezentacji studenta

Na ocenę 5.0

Bardzo wysoka pod względem merytorycznym i formy jakość prezentacji studenta
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Bardzo małe zaangażowanie
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Na ocenę 3.5

Małe zaangażowanie

Na ocenę 4.0

Średnie zaangażowanie.

Na ocenę 4.5

Duże zaangażowanie.

Na ocenę 5.0

Bardzo duże zaangażowanie.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W13

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w3 w4

N1

F1

EK2

K_W13, K_U22

Cel 2 Cel 3

w5 w6 w7 w8

N1

F1

EK3

K_W13, K_U22

Cel 3 Cel 4

w8 w9 w10 c4 c5

N1 N2

P1

EK4

K_W13, K_U22

Cel 3 Cel 4

w8 w9 w10 c2 c4
c5

N2

P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Tracz M., Gaca S — Inżynieria Ruchu, Warszawa, 2009, PWN

Literatura dodatkowa
[1 ] Transport miejski i regionalny
[2 ] Drogi
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Andrzej Szarata (kontakt: aszarata@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Andrzej Szarata (kontakt: aszarata@pk.edu.pl)
2 dr inż. Tomasz Kulpa (kontakt: tkulpa@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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