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Plan prezentacji

 Prezentacja Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów

 Ukazanie problemów związanych z implementacją pracy inżyniera
zespołu projektowego dla studentów studiów stacjonarnych

 Przedstawienie przykładów zastosowania narzędzi pracy zdalnej
do wyeliminowania przeszkód w efektywnym realizowaniu
projektów przez członków KN Konstruktorów Pojazdów

 Pokazanie możliwości nowoczesnej metody nauczania
z wykorzystaniem serwisu YouTube

 Krótki opis projektów zrealizowanych przez KN Konstruktorów
Pojazdów dzięki zastosowaniu narzędzi pracy zdalnej



Prezentacja KN Konstruktorów Pojazdów

 Data założenia: 01.10.2014

 Pierwszy zrealizowany projekt: kurs obsługi programu Siemens NX
(semestr letni roku akademickiego 2014/2015)

 Przeprowadzenie kursu języka angielskiego technicznego (semestr
letni roku akademickiego 2014/2015)

 Pierwszy projekt inżynierski: budowa pojazdu z napędem
pneumatycznym – P16 (wrzesień 2015 – maj 2016) i udział
w zawodach Aventics Pneumobile (5-7 maja 2016 roku)
– osiągnięcie 18. miejsca spośród 55. zespołów startujących
w wyścigu długodystansowym



Prezentacja KN Konstruktorów Pojazdów

 Kolejny projekt inżynierski: budowa pojazdu z napędem
elektrycznym – URB16 (wrzesień 2015 – maj 2016) i udział
w zawodach Shell Eco-marathon Le Mans (13 - 15 maja 2016 roku)

 Aktualnie prowadzone projekty: budowa pojazdu z napędem
pneumatycznym PNE17 i start w zawodach Aventics Pneumobile
2017 (4-6 maja br.); budowa pojazdu z napędem elektrycznym
URB17 i udział w zawodach Shell Eco-marathon Le Mans 2017
(23-25 czerwca br.)



Prezentacja KN Konstruktorów Pojazdów

 Koło Naukowe Konstruktorów Pojazdów współpracuje z przemysłem



Problemy związane z implementacją pracy 
inżyniera zespołu projektowego dla studentów 

studiów stacjonarnych

 Brak możliwości udziału w spotkaniu grupy projektowej ze względu
na zajęcia prowadzone na uczelni

 Brak motywacji do podjęcia aktywnej działalności w Kole
Naukowym ze względu na duże obłożenie dydaktyczne w toku
studiów

 Brak możliwości udziału w spotkaniu grupy projektowej ze względu
na zajęcia dodatkowe realizowane przez studentów

 Różnice w poziomie wiedzy i doświadczenia wśród członków grup
projektowych

 Brak nawyku schludnego prowadzenia dokumentacji technicznej
projektu



Przykłady zastosowania narzędzi pracy zdalnej, 
które ułatwiają realizację projektów

 Wymiana informacji poprzez portal Facebook – zamknięta grupa
oraz aplikacja Messenger

 Zastosowanie komunikatora Skype - wideokonferencje

 Wymiana informacji poprzez skrzynkę e-mail – wiadomości
z wszelkimi informacjami niezbędnymi do realizacji zadań
projektowych, finansowych czy wizerunkowych

 Użycie internetowego dysku wymiany danych do przechowywania
plików i dokumentów prowadzonego projektu – Dysk Google



Dysk Google – przełom w pracach 
Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów

 Dzięki zastosowaniu Dysku Google, każdy członek grupy
projektowej posiada stały dostęp do plików projektu

 Dysk umożliwia tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy
kalkulacyjnych, prezentacji, a także formularzy do zbierania
danych, co znacznie przyspiesza prace związane z zarządzaniem
projektem

 Dzięki nadaniu odpowiednich uprawnień poszczególnym członkom
grup projektowych, dane są odpowiednio chronione,
przy jednoczesnym zapewnieniu wglądu do dokumentacji
wszystkim zainteresowanym



Dysk Google – przełom w pracach 
Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów

 Dzięki synchronizacji Dysku możliwa jest równoległa praca
nad plikami projektu przez kilku członków grupy projektowej
– pozwala to na znaczące przyspieszenie pracy, a także bieżące
wprowadzanie komentarzy lub poprawek

 Dodatkowe zabezpieczenie przed utratą danych – przechowywanie
starszych wersji edytowanych dokumentów

 Kolejna korzyść – na Dysku możliwe jest umieszczenie filmów
oraz zdjęć objaśniających zagadnienia, których opanowanie
jest niezbędne przy realizacji danego projektu

 Dodatkowo korzystamy z tej funkcji, aby przesyłać naszym
Partnerom materiały promujące działalność Koła Naukowego
oraz sprawozdania z realizacji projektów i udziału w zawodach,
a także wydarzeniach promocyjnych



Edukacja przez Internet 
– filmy w serwisie YouTube

 Dzięki nowoczesnym narzędziom takim, jak serwis YouTube, możliwe stało
się nauczanie na odległość, poprzez umieszczanie filmów z objaśnieniami
procesów wytwarzania, które stanowią uzupełnienie zajęć laboratoryjnych
prowadzonych na uczelni



Edukacja przez Internet 
– filmy w serwisie YouTube

 Poprzez odpowiednią promocję, kanał, na którym umieszczane
są filmy, może trafiać do dużej liczby odbiorców, a więc dostęp
do treści staje się powszechny, a system subskrypcji automatycznie
powiadamia użytkowników o przesłaniu nowego filmu



Projekty zrealizowane dzięki zastosowaniu 
narzędzi pracy zdalnej

 Pojazd P16

Siłownik pneumatyczny o średnicy 
63 mm i skoku 320 mm
Zasilanie z 10 l butli ze sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu 20 MPa
Ciśnienie robocze 0,7 MPa
Sterowanie siłownikiem odbywa 
się za pomocą dwóch zaworów 
monostabilnych 3/2 o przepływie 
maksymalnym 1200 Nl/min



 Pojazd P16

Dwuobwodowy układ hamulcowy, 
oparty na hydraulicznych hamulcach 
tarczowych
Funkcjonalny hamulec postojowy
Aluminiowa rama
4-punktowe pasy bezpieczeństwa 
Masa całkowita pojazdu: ok. 70 kg
Nadwozie z włókna szklanego 
w osnowie żywicy epoksydowej 
(konstrukcja przekładkowa z pianką PVC)

Projekty zrealizowane dzięki zastosowaniu 
narzędzi pracy zdalnej



 Pojazd URB16

Silnik elektryczny o mocy 450W, 
wyposażony w przekładnię zębatą (prędkość 
na wyjściu wału ok. 420 obr/min)
Zasilanie z akumulatora 25,6 V 15 Ah 
z układem zabezpieczającym do 60 A
Metalowa osłona pod akumulatorem
Autorski sterownik silnika
Dwuobwodowy układ hamulcowy, oparty 
na hydraulicznych hamulcach tarczowych
Funkcjonalny hamulec postojowy
Nadwozie z włókna szklanego w osnowie 
żywicy epoksydowej (konstrukcja 
przekładkowa z pianką PVC)

Projekty zrealizowane dzięki zastosowaniu 
narzędzi pracy zdalnej



 Pojazd URB16

•Aluminiowa rama
•Nadkola i przegroda przedziału 
kierowcy z blachy aluminiowej
•Deska rozdzielcza z laminatu 
epoksydowo-szklanego
•Bagażnik
•Światła, kierunkowskazy 
i wycieraczki oraz uchwyt holowniczy
•Szyby z poliwęglanu
•6-punktowe, rajdowe pasy bezpieczeństwa 
z homologacją FIA
•Gaśnica proszkowa BC 1 kg
•Masa całkowita pojazdu: 112 kg

Projekty zrealizowane dzięki zastosowaniu 
narzędzi pracy zdalnej



Dziękuję za uwagę.


