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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D16 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem kształcenia jest uzyskanie wiadomości z zakresu systemów zarządzania i sterowania w ruchu lotniczym. Student powinien uzyskać umiejętność wyznaczania podstawowych parametrów systemów nawigacyjnych w lotnictwie, systemu oznakowania dróg lotniskowych oraz podstawowych zasad zarządzania i kontroli
ruchu lotniczego.

Kod archiwizacji: BE6A854B
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Infrastruktura transportu lotniczego (sem.5, st.I), dający elementarne wiadomości na temat systemów sterowania
w lotnictwie
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna zasady ruchu lotniczego oraz kontroli ruchu lotniczego
EK2 Wiedza Zna satelitarne systemy nawigacyjne, nawigację obszarową, systemy nawigacyjne w rejonie lotniska
EK3 Wiedza Zna systemy oznakowania dróg startowych , dróg kołowania i skrzyżowań, oraz inne systemy oznakowania elementów infrastruktury np. przeszkód lotniczych
EK4 Wiedza Zna systemy zarządzania i kontroli ruchu naziemnego SMGCS
EK5 Wiedza Zna zasady koordynacji w porcie lotniczym oraz zasady planowania rozkładów lotów
EK6 Umiejętności Potrafi dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi startowej i jej
otoczenia wyznaczyć podstawowe parametry instrumentalnego systemu podejścia (ILS)oraz nieinstrumentalnego podejścia (VLS)
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Zasady ruchu lotniczego, organizacja oraz kontrola ruchu lotniczego

2

W2

Satelitarne systemy nawigacyjne, nawigacja obszarowa, systemy nawigacyjne
w rejonie lotniska

4

W3

Systemy oznakowania dróg startowych , dróg kołowania i skrzyżowań, oraz inne
systemy oznakowania elementów infrastruktury np. przeszkód lotniczych

5

W4

Systemy zarządzania i kontroli ruchu naziemnego SMGCS

2

W5

Zasady koordynacji w porcie lotniczym oraz zasady planowania rozkładów lotów

2

Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi startowej
i jej otoczenia wyznaczyć podstawowe parametry instrumentalnego systemu
podejścia (ILS) oraz nieinstrumentalnego podejścia (VLS)
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe

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

8

Egzaminy i zaliczenia w sesji

8

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

14

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zna podstawowe zasady ruchu lotniczego

Na ocenę 3.5

Zna zasady ruchu lotniczego

Na ocenę 4.0

Zna zasady ruchu lotniczego oraz wybrane elementy kontroli ruchu lotniczego
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Na ocenę 4.5

Zna zasady ruchu lotniczego oraz kontroli ruchu lotniczego

Na ocenę 5.0

Zna zasady ruchu lotniczego oraz kontroli ruchu lotniczego
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Zna wybrane satelitarne systemy nawigacyjne

Na ocenę 3.5

Zna satelitarne systemy nawigacyjne w rejonie lotniska

Na ocenę 4.0

Zna satelitarne systemy obszarowe i systemy nawigacyjne w rejonie lotniska

Na ocenę 4.5

Zna zaawansowane satelitarne systemy nawigacyjne i systemy nawigacyjne
w rejonie lotniska

Na ocenę 5.0

Zna zaawansowane satelitarne systemy nawigacyjne, nawigacje obszarowa,
systemy nawigacyjne w rejonie lotniska
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe systemy oznakowania dróg startowych i dróg kołowania

Na ocenę 3.5

Zna systemy oznakowania dróg startowych i dróg kołowania

Na ocenę 4.0

Zna systemy oznakowania dróg startowych , dróg kołowania i skrzyzowan

Na ocenę 4.5

Zna systemy oznakowania dróg startowych , dróg kołowania i skrzyzowan, oraz
inne systemy oznakowania elementów infrastruktury

Na ocenę 5.0

Zna i portafi zastosowac systemy oznakowania dróg startowych , dróg kołowania
i skrzyzowan, oraz inne systemy oznakowania elementów infrastruktury np.
przeszkód lotniczych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe systemy zarzadzania ruchu naziemnego SMGCS

Na ocenę 3.5

Zna wybrane systemy zarzadzania i kontroli ruchu naziemnego SMGCS

Na ocenę 4.0

Zna systemy zarzadzania i kontroli ruchu naziemnego SMGCS

Na ocenę 4.5

Zna i potrafi omówic systemy zarzadzania i kontroli ruchu naziemnego SMGCS

Na ocenę 5.0

Zna, potrafi omówic i zastosowac systemy zarzadzania i kontroli ruchu
naziemnego SMGCS
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe zasady koordynacji w porcie lot

Na ocenę 3.5

Zna zasady koordynacji w porcie lotniczym

Na ocenę 4.0

Zna zasady koordynacji w porcie lotniczym oraz zasady planowania rozkładów
lotów

Na ocenę 4.5

Zna zasady koordynacji w porcie lotniczym oraz podstawowe zasady planowania
rozkładów lotów
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Na ocenę 5.0

Zna zaawansowane zasady koordynacji w porcie lotniczym oraz zasady
planowania rozkładów lotów
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

Potrafi dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi
startowej i jej otoczenia wyznaczyc podstawowe parametry instrumentalnego
systemu podejscia oraz nieinstrumentalnego podejscia

Na ocenę 3.5

Potrafi dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi
startowej i jej otoczenia wyznaczyc parametry instrumentalnego systemu
podejscia oraz nieinstrumentalnego podejscia

Na ocenę 4.0

Potrafi dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi
startowej i jej otoczenia wyznaczyc zaawansowane parametry
nieinstrumentalnego podejscia

Na ocenę 4.5

Potrafi dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi
startowej i jej otoczenia wyznaczyc zaawansowane parametry instrumentalnego
systemu podejscia

Na ocenę 5.0

Potrafi dla zadanych warunków eksploatacji lotniska w tym parametrów drogi
startowej i jej otoczenia wyznaczyc zaawansowane parametry instrumentalnego
systemu podejscia oraz nieinstrumentalnego podejscia
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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_W09,
K_W13,
K_U13, K_K06

Cel 1

w1

N1

F1

EK2

K_W09,
K_W13,
K_W19,
K_U13, K_K06

Cel 1

w2

N1

F1

EK3

K_W12,
K_W15,
K_W16,
K_U13, K_K06

Cel 1

w3

N1

F1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

K_W13,
K_W14,
K_U13, K_K06

Cel 1

w4

N1

F1

EK5

K_W09,
K_W14,
K_U12, K_K06

Cel 1

w5

N1

F1

EK6

K_W13,
K_W14,
K_W19,
K_U17, K_K01

Cel 1

p1

N1

F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Leśko M. — Porty lotnicze - pola wzlotów i urządzenia nawigacyjne, Gliwice, 1987, Politechnika Śląska
[2 ] Stelmach A. — Międzynarodowe Regulacje organizacyjno-prawne w lotnictwie cywilnym, Radom, 2012, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji
[3 ] Malarski M. — Inżynieria transportu lotniczego, Warszawa, 2006, Oficyna Wydawnicza PW
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Anna Stelmach (kontakt: ast@wt.pw.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Anna Stelmach (kontakt: stelmach@gmail.com)
2 mgr inż. Czesław Jarosz (kontakt: )
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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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