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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
Kod modułu: D.II.5 

Nazwa przedmiotu:  
ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA SAMOCHODOWA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 
Nazwa kierunku: 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Forma studiów: 

STACJONARNE 
Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 
Specjalność: 

ELEKTROMECHANIKA 
SAMOCHODOWA 

Rok / semestr:  

3/5 
Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 
Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 
Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
22,5 - 15 - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Nabycie umiejętności obsługi, programowania, nadzoru i konserwacji 

układów elektronicznych i automatyki samochodowej 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowe wiadomości z elektroniki, elektrotechniki oraz automatyki 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 
Zna elementy elektroniczne i elektrotechniczne stosowane w samochodach, ich 

budowę i działanie. 
K1P_W03 

02 
Zna stosowane czujniki i elementy wykonawcze (sensoryka i aktoryka) stosowane w 

samochodach oraz ich funkcje w układach automatycznej regulacji i sterowaniu 

K1P_W04 

K1P_W08 

03 Rozumie zasadę działania układów sterowania wtrysku KE-Motronic K1P_W15 

04 Rozumie zasadę działania systemu regulacji siły hamowania ABS/ASR K1P_W15 

05 
Umie rozpoznać, przebadać i określić poprawność działania czujników i elementów 

wykonawczych silnika samochodu (zawory, przepustnica, nastawnik biegu jałowego) 
K1P_U10 

06 
Umie ocenić pracę komputerowych układów sterowania w samochodzie za pomocą 

systemu diagnostycznego Bosch’a 

K1P_U15 

K1P_U18 

07 
Rozumie odpowiedzialność zawodową związaną z nadzorem nad wybranymi układami 

samochodu 
K1P_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
 

Budowa i działanie czujników i nadajników wartości znamionowych w układach sterowania silnikiem, 

układach bezpieczeństwa oraz układach komfortu jazdy. Metody kontroli poprawności działania czujników. 

Samochodowe sieci informatyczne, protokoły transmisji CAN, elementy składowe sieci. Systemy 

komputerowe w pojazdach samochodowych, dostępne informacje w systemie. Układy sterowania 

bezpośredniego wtrysku paliwa VE, EDC, PDE/UIS, systemy wtryskowo-zapłonowe. Układy bezpieczeństwa 

czynnego ABS/EBV, ABS/ESP, ABS/ESBS, ABS/EDS, ABS/ASR. Układy bezpieczeństwa biernego 

AIRBAG. Układy elektronicznie sterowanego zawieszenia pneumatycznego ECAS. Amortyzatory sterowane. 

Układy sterowania i urządzenia klimatyzacji samochodowej. Układy sterowania i regulacji stosowane w 

hybrydowych pojazdach. Regulacja składu mieszanki powietrzno-paliwowej zapewniającej najniższą emisję 

spalin. 

Układy elektroniczne pojazdów samochodowych: kontrolery świateł, przerywacze, kierunkowskazy, 

programatory wycieraczek, układy zdalnego sterowania, układy wspomagania parkowania. Wyposażenie 

dodatkowe samochodu – systemy lokalizacyjne GPS, alarmy samochodowe, radioodbiorniki i odtwarzacze. 

 

Laboratorium 
Badanie wybranych czujników układu sterowania silnika; 

Badanie wybranych układów wykonawczych pojazdów samochodowych jak: przepustnice i zawory; 

Badanie układów bezpieczeństwa czynnego pojazdu ABS/ASR; 

Badanie systemu wtryskowego paliwa KE-Motronic. 

 

Literatura podstawowa 

Bosch R.: Czujniki w pojazdach samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i 

Łączności, 2010, 

Gajek A..: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009, 

Literatura uzupełniająca 

 

Herner A.: Elektronika w samochodzie. WKŁ, Warszawa 2001. 

Dziubiński M.: Elektroniczne układy pojazdów samochodowych. Lublin 2003. 

Herner A., Riehl H. J.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. 

WKŁ, 2004. 

Zimmermann W., Schmidgall R.: Magistrale danych w pojazdach. Protokoły i 

standardy. WKŁ 2008, 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Na zajęciach laboratoryjnych student wyjaśnia znaczenie symboli graficznych na 

schematach ideowych, rozpoznaje rzeczywiste elementy aktoryki i sensoryki pojazdów. 

Wykonuje stosowne pomiary i ocenia poprawność pracy elementu. 

01,  02,  04, 05, 

06  

 

Zajęcia laboratoryjne rozliczane pracą pisemną w formie sprawozdania 01, 02, 04, 05 

 

Na koniec semestru pisemna praca kontrolna,  w postaci testów 

 

01, 02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład oceniany na podstawie kolokwium. Laboratorium oceniane na podstawie 

uczestnictwa i sprawozdania. Ocena końcowa jest ważona 0,6 wykład i 0,4 

laboratorium  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   

Udział w wykładach 22,5 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach 
15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 2,5 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 

 

1 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,4 

 

 


