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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 
Kod modułu: D.II.1 

Nazwa przedmiotu:  
TEORIA RUCHU POJAZDÓW 

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 
15 15 - - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. nadzw. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Poznanie i zrozumienie zjawisk zachodzących w ruchu pojazdów. 

Zastosowanie praw mechaniki do opisu ruchu pojazdów. Formułowanie 

kryteriów oceny i wymagań dotyczących ruchu pojazdów.  

Wymagania wstępne 

 

Wymagania względem wiedzy i umiejętności z przedmiotów 

poprzedzających. Mechanika techniczna, Podstawy konstrukcji maszyn 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie do 

efektów dla 

kierunku 

01 
Zna podstawowe pojęcia i rozumie oraz objaśnia jak wyliczyć bilans sił i mocy 

pojazdu podczas jego ruchu 
K1P_W13 

02 
Potrafi dobrać, łączyć i obliczyć oraz zaprezentować bilans sił i mocy pojazdu, 

opóźnienie i drogę hamowania  
K1P_U12 

03 Prawidłowo interpretuje i przedstawia możliwości ruchowe pojazdu  K1P_U03 

04 Potrafi przygotować charakterystykę trakcyjną i dynamiczną pojazdu 
K1P_W15 

K1P_U12 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
Wprowadzenie. Charakterystyki silników, ich aproksymacja dla potrzeb przedmiotu. Siły działające na pojazd. 

Mechanika ogumionego koła: opory ruchu, równania sił, kinematyka, sprawność koła. Opory ruchu pojazdów 

i moce oporów: opory drogowe, opór powietrza, opór bezwładności i ich wyznaczanie. Równania sił i mocy 

pojazdu, charakterystyka dynamiczna i charakterystyka mocy. Straty w układzie przeniesienia napędu na koła, 

sprawności. Wyznaczanie osiągów pojazdu: szybkości maksymalnej, pokonywanych wzniesień, przyspieszeń, 

czasu i drogi rozpędzania. Trakcyjne obliczenia samochodu: dobór silnika, wyznaczenie przełożeń. Hamowanie 

pojazdu: równanie ruchu.  

Ćwiczenia 
Wprowadzenie do zajęć. Wyznaczanie momentów bezwładności wybranych elementów układu jezdnego. 

Wyznaczanie promienia dynamicznego koła pojazdu. Wyznaczanie oporów toczenia koła. Wyznaczanie 

oporów wzniesienia i powietrza. Wyznaczanie poślizgu i zależności między poślizgiem współczynnikiem siły 

napędzającej. Określanie współczynników trakcyjnych samochodu. Sporządzanie charakterystyki trakcyjnej  

i dynamicznej wybranego pojazdu mechanicznego. 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, 

rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i zespołowa, konsultacja indywidualna 

z wykładowcą; 

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 

Na każdych ćwiczeniach audytoryjnych Student implementuje rozwiązanie zadań 

zdefiniowanych przez prowadzącego.  

02, 03 

 Student ustnie prezentuje przed nauczycielem swoje rozwiązanie i odpowiada na pytania 

dotyczące bilansu sił i mocy.  

01 

 Na koniec semestru Student opracowuje charakterystykę trakcyjną i dynamiczną pojazdu 

i prezentuje publicznie od strony funkcjonalnej. 

03, 04 

 Student udziela wyczerpującej odpowiedzi na pytania dotyczące wyznaczonych osiągów 

pojazdu podczas napędzania i hamowania. 

01 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest systematyczny, aktywny  udział w zajęciach i 

zdobywanie punktów za wykonane zadania oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie 

implementowanych zagadnień w odpowiedzi na pytania zadawane przez 

prowadzącego. 

Podstawą zaliczenia wykładu jest prezentacja charakterystyki trakcyjnej i 

dynamicznej pojazdu o zadanej specyfikacji funkcjonalnej, implementującej 

zagadnienia omawiane na wykładzie a przećwiczone na ćwiczeniach 

audytoryjnych. 

 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 4 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 14 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Udział w konsultacjach 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

0,6  

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,3 

 


