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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Transport

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: T

Stopień studiów: I
Specjalności: Eksploatacja i zarządzanie w transporcie,Eksploatacja pojazdów samochodowych,Inżynieria maszyn
budowlanych i systemów transportu przemysłowego,Logistyka i spedycja

1

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Traffic Theory and Engineering of Automotive Vehicles
WM TRANS oIS C12 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z obliczeniami parametrów samochodu oraz elementami inżynierii ruchu

Kod archiwizacji: 994D4A66

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczony przedmiot "Mechanika"

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna teorię leżącą u podstaw działania urządzeń, maszyn i środków transportu w wybranej przez
siebie specjalności.
EK2 Wiedza Zna perspektywy i trendy rozwoju systemów transportowych, konstrukcji, eksploatacji maszyn
i urządzeń, mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów, termodynamiki, mechaniki płynów. W największym stopniu w zakresie systemów i procesów transportowych.
EK3 Umiejętności Potrafi dobrać narzędzia analityczne, programowe i konstrukcyjne do rozwiązania prostego
problemu inżynierskiego szczególnie z zakresu wybranej specjalności. Potrafi prawidłowo dobrać m. in. metodę
obliczeniową, metodę symulacyjną,system sterowania lub bezpośrednią interwencję w działający wadliwie
system.
EK4 Kompetencje społeczne Ma świadomość swojej roli specjalistycznie wykształconego inżyniera w społeczeństwie, w szczególności w zakresie propagacji nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, ich
wpływu na polepszenie jakości życia mieszkańców, jakości i konkurencyjności ich pracy. Potrafi te opinie
sformułować i przekazać w sposób zrozumiały dla otaczającej go społeczności
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Wprowadzenie: przedmiot i zakres wykładu, literatura. Charakterystyki silników
spalinowych i elektrycznych oraz ich aproksymacja.

2

W2

Siły działające na pojazd.

2

W3

Mechanika koła: opory ruchu, równania sił, kinematyka, sprawność koła.

2

W4

Dobór silnika i przełożeń do pojazdu.

2

W5

Obliczenia trakcyjne - parametry ekstremalne samochodu.

2

W6

Współczynnik przyczepności i jego wykorzystanie.

2

W7

Hamowanie samochodu.

2

W8

Podstawy stateczności ruchu pojazdu.

1

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wprowadzenie do laboratorium.

3

L2

Przygotowanie pojazdu do badań: wyznaczenie tocznych promieni kół, cechowanie
szybkościomierza, kontrolna próba wybiegu.

2

L3

Wyznaczanie położenia środka masy, wyznaczanie momentów bezwładności układu
napędowego.

2

L4

Pomiary osiągów samochodu: wyznaczanie minimalnych prędkości jazdy, pomiary
rozpędzania samochodu.

2

L5

Pomiary hamowania.

2

L6

Pomiary eksploatacyjnego zużycia paliwa.

2

L7

Opracowanie wyników

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

10

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

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

9

30
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna teorii działania maszyn, urządzeń i aparatury

Na ocenę 3.0

Student zna teorie działania maszyn, urządzeń i aparatury w stopniu
minimalnym

Na ocenę 3.5

Student zna teorie działania maszyn, urządzeń i aparatury w stopniu
zadowalającym

Na ocenę 4.0

Student zna teorie działania maszyn, urządzeń i aparatury w stopniu dobrym

Na ocenę 4.5

Student zna opis matematyczny teorii leżących u podstaw działania maszyn,
urządzeń i aparatury
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Na ocenę 5.0

Student zna opis matematyczny teorii leżących u podstaw działania maszyn,
urządzeń i aparatury i potrafi go właściwie zastosować
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna perspektyw i trendu rozwoju konstrukcji maszyn

Na ocenę 3.0

Student zna perspektywy i trendy rozwoju konstrukcji maszyn w stopniu
minimalnym

Na ocenę 3.5

Student zna perspektywy i trendy rozwoju konstrukcji maszyn w stopniu
zadowalającym

Na ocenę 4.0

Student zna perspektywy i trendy rozwoju konstrukcji maszyn w stopniu dobrym

Na ocenę 4.5

Student zna najnowsze perspektywy i trendy rozwoju konstrukcji maszyn

Na ocenę 5.0

Student zna najnowsze perspektywy i trendy rozwoju konstrukcji maszyn
i potrafi je właściwie wykorzystać
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi rozwiązać problemów inżynierskich z mechaniki i budowy
maszyn

Na ocenę 3.0

Student potrafi rozwiązać niektóre problemy inżynierskie z mechaniki i budowy
maszyn

Na ocenę 3.5

Student potrafi rozwiązać problemy inżynierskie z mechaniki i budowy maszyn

Na ocenę 4.0

Student potrafi rozwiązać problemy inżynierskie z mechaniki i budowy maszyn
stosując obliczenia analityczne

Na ocenę 4.5

Student potrafi rozwiązać problemy inżynierskie z mechaniki i budowy maszyn
stosując własne obliczenia analityczne

Na ocenę 5.0

Student potrafi rozwiązać problemy inżynierskie z mechaniki i budowy maszyn
stosując obliczenia analityczne i symulację komputerową
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie ma świadomości swojej roli specjalistycznie wykształconego inżyniera
w społeczeństwie

Na ocenę 3.0

Student ma niewielką świadomość swojej roli specjalistycznie wykształconego
inżyniera w społeczeństwie

Na ocenę 3.5

Student ma świadomość swojej roli specjalistycznie wykształconego inżyniera
w społeczeństwie

Na ocenę 4.0

Student ma świadomość swojej roli specjalistycznie wykształconego inżyniera
w społeczeństwie i potrafi propagować nowoczesne rozwiązania

Na ocenę 4.5

Student ma świadomość swojej roli specjalistycznie wykształconego inżyniera
w społeczeństwie i potrafi propagować nowoczesne rozwiązania i potrafi wpływać
na jakość życia mieszkańców
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Student potrafi sformułować opinie i przekazać je w sposób zrozumiały dla
otaczającej go społeczności

Na ocenę 5.0
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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

K1_W14

Cel 1

W8 L1 L2 L3 L4
L5 L6 L7

N1 N2

P1

EK2

K1_W18

Cel 1

W8 L1 L2 L3 L4
L5 L6 L7

N1 N2 N3

P1

EK3

K1_UP08

Cel 1

L1

N3

F1

EK4

K1_K07

Cel 1

W8 L1 L2 L3 L4
L5 L6 L7

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Orzełowski S. — Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów, Warszawa, 1995, WNT
[2 ] Mitschke M. — Dynamika samochodu. Napęd i hamowanie, Warszawa, 1987, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Arczyński S. — Mechanika ruchu samochodu, Warszawa, 1993, WNT
[2 ] Prochowski L. — Mechanika ruchu, Warszawa, 2008, WKiŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Piotr, Jan Świder (kontakt: swider@pobox.mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Piotr Jan Świder (kontakt: swider@pobox.mech.pk.edu.pl)

Strona 6/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2 dr inż. Robert Janczur (kontakt: robertj@pobox.mech.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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