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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Teoria sterowania systemów transportowych, PG_00045238

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa -> Katedra Automatyki i Energetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Konrad Marszałkowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Konrad Marszałkowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Teoria sterowania systemów transportowych, W,STW, sem. 05, zimowy 22/23 - Moodle ID: 25865
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25865

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 5.0 35.0 100

Cel przedmiotu umiejętność rozwiązywania zadań sterowania systemów transportowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] ma podstawową wiedzę 
dotyczącą hydromechaniki, 
termodynamiki, konstrukcji 
maszyn, ekologii, 
materiałoznawstwa i 
elektrotechniki niezbędną dla 
zrozumienia zasad budowy i 
eksploatacji środków transportu 
wodnego

student potrafi posługiwać się 
podstawową wiedzą z zakresu 
hydromechaniki, termodynamiki, 
konstrukci maszyn, 
matriałoznawstwa, elektrotechnik, 
ochrony środowiska, 
umożliwiającą zrozumienie 
podstaw budowy i eksploatacji 
środków transportu wodnego

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_W08] ma wiedzę dotyczącą 
zasad zrównoważonego rozwoju

student opisuje cechy 
zrównoważonego rozwoju; potrafi 
je odnieść do projektowania i 
eksploatacji systemu 
transportowego

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_W04] ma podstawową wiedzę 
w zakresie informatyki, elektroniki, 
automatyki i sterowania, 
technologii informatycznych, 
grafiki komputerowej, przydatną 
do zrozumienia możliwości ich 
zastosowania w transporcie

student potrafi posługiwać się 
podstawową wiedzą z zakresu 
informatyki, elektroniki, 
sterowania, technologii 
informatycznych, grafiki 
komputerowej , umożliwiającą jej 
zastosowanie w transporcie

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu pojęcie systemu wielkiego i systemu złożonego, zasady sterowania i zarządzania w systemach 
transportowych, metody modelowania systemu transportowego, etapy projektowania układu sterowania 
systemu transportowego, metoda dekompozycji, formalne i heurystyczne metody wyznaczania struktur 
systemu wielkiego, optymalizacja sterowania systemu transportowego, kryteria optymalizacji, sterowanie 
operacyjne systemu transportowego,  rola inwestycji w optymalizacji sterowania systemu transportowego, 
inteligentne systemy transportowe, system transportu jako wielopoziomowy system sterowania,  wrażliwość 
systemu wielopoziomowego na koordynację sterowań dekomponowanych, transport intermodalny, ochrona 
środowiska morskiego, rola wodoru w tranporcie morskim

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

znajomość podstaw systemów transportu, znajomość podstaw automatyki i zarządzania 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin 50.0% 60.0%
kolokwium 50.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

[1] Z. Bubnicki: Podstawy informatycznych systemów zarządzania. 
Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993, [2] M. Jacyno : 
Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wyd. 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, [3] R. Kulikowski: 
Sterowanie w wielkich systemach. Wyd. Naukowo-Techniczne, 
Warszawa 1974, [4] Leon S.  Lasdon : Optimization Theory for Large 
Systems. General Publishing Company Ltd. Toronto, 2002, [5] Moshe 
E. Ben-Akiva, Hilde Meersman, E. van de Voorde: Recent 
Developments in Transport Modelling - Lessons for the Freight Sector. 
Elsevier Science Ltd, 2008

Uzupełniająca lista lektur Zb. Pietrzykowski: Maritime Intelligent Transport Systems. Springer, 
Berlin, Heidelberg, 2010

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


