Višješolski študijski program: Avtoservisni menedžment

KATALOG ZNANJA

1 IME PREDMETA
Varnostni in udobnostni sistemi (VUS)

2 SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji so:
°
°
°
°
°
°

spoznavanje kompleksnosti sodobne avtomobilske tehnologije;
razumevanje fizikalnih in tehničnih osnov delovanja sistemov varnosti in udobja;
načrtovanje, izvajanje in reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu;
razvijanje odgovornosti za kakovost, uspešnost poslovanja in opravljenega dela;
usposobljenost za avtonomno strokovno delo;
spremljanje razvoja stroke in strokovne literature.

3 PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent si poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
° reševanje problemov s področij tehnike in tehnologij sistemov varnosti in udobja;
° uporaba računalniško vodenih merilnih in diagnostičnih naprav;
° izvajanje diagnostike in odpravljanje napak in motenj na sistemih varnosti in
udobja;
° uporaba katalogov, priročnikov in tehničnih navodili oz. baz podatkov;
° svetovanje strankam o sistemih varnosti in udobja.
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4 OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
PASIVNA IN AKTIVNA
VARNOST
° pozna razloge in usmeritve za
zagotavljanje varnosti v
cestnem prometu;
° opredeli varnost MV in
medsebojno povezanost
sistemov na MV;
° pojasni sisteme ter koncepte
pasivne in aktivne varnosti;
° razloži načine varovanja
potnikov v vozilu in zunanjih
udeležencev prometa;
° opiše sisteme, sklope in
komponente za varovanje
potnikov;
° pojasni delovanje in izvedbe
sistemov ter komponent
varnostnih mehov;
° pojasni izvedbe in delovanje
sodobnih sistemov aktivne
varnosti MV;
° pozna pomen pasivne in
aktivne varnosti v MV;
° spozna sisteme za
zagotavljanje pasivne in
aktivne varnosti;
° se seznani z raziskavami in
razvojem varnosti MV in
cestnega prometa;
° opiše izvedbe varovanja
potnikov v vozilu in zunanjih
udeležencev prometa;
° pojasni varovalne sisteme za
primer prevračanja vozila;
° razloži funkcije, zgradbo in
izvedbe sistemov varovanja:
• akustičnih signalnih
naprav,
• zapiranja in zaklepanja
vrat ter centralnega
zaklepanja vozila,
• zaščite pred odtujitvijo
vozila.
UDOBNOSTNI SISTEMI
° spozna pomen udobnostnih
sistemov na MV;
° razloži delovanje in izvedbe
posameznih udobnostnih
sistemov;

FORMATIVNI CILJI
Študent:

° analizira vpliv (ne)uporabe elementov aktivne in
pasivne varnosti na poškodbe pri prometnih
nesrečah;

° testira in servisira komponente varnostnih pasov in
zategovalcev;
° vgrajuje in servisira sisteme varovanja ter
komponent varnostnih mehov
° prepozna senzorje, aktuatorje ter sisteme za
krmiljenje;
° diagnosticira in vzdržuje sisteme varnostnih pasov
in mehov;
° svetuje strankam o načinu delovanja aktivnih in
pasivnih varnostnih elementov;
° ugotavlja medsebojno povezanost sistemov in
varnosti na MV;
° testira in preizkuša delovanje aktivnih varnostnih
sistemov;
° analizira stanje sistemov pasivne varnosti;
° odpravlja napake na varnostnih sistemih;
° nastavlja parametre po tehničnih podatkih
proizvajalca na varnostnih sistemih;
° uporablja vezalne načrte varnostnih sistemov;
° analizira varnostne sisteme po rekonstrukciji
prometnih nesreč;
° vgrajuje, servisira in analizira delovanje sistemov
varovanja;
° uporablja vezalne načrte sistemov varovanja.

° testira in preizkuša delovanje udobnostnih
sistemov;
° odpravlja napake na udobnostnih sistemih;
° nastavlja parametre po tehničnih podatkih
proizvajalca na udobnostnih sistemih;
° uporablja vezalne načrte udobnostnih sistemov;
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INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Študent:

Študent:

° se seznani z raziskavami in
razvojem udobnostnih
sistemov;
° razloži termični menedžment
potniškega prostora motornih
vozil;
° pojasni fizikalne osnove
klimatizacije potniškega
prostora;
° spozna obratovalna sredstva
klimatskih naprav in ravnanje
z njimi;
ASISTENČNI SISTEMI
° opiše asistenčne sisteme za
podporo vozniku pri
upravljanju MV;

° svetuje strankam o načinu delovanja in uporabi
udobnostnih sistemov na MV;

° pojasni funkcije, izvedbe in
zgradbo sistemov za:
• električni pomik stekel in
strešnega okna,
• električno nastavljanje
sedežev, ogledal in volana,
• brisanje in pranje stekel.
INFORMACIJSKI SISTEMI
° pozna informacijske sisteme
informiranja o stanju
motornega vozila.
NAVIGACIJSKI SISTEMI
° pojasni osnove, pomen,
uporabo in delovanje
navigacijskih sistemov.
MULTIMEDIJSKE NAPRAVE
° pozna pomen in funkcije
multimedijskih naprav v MV.

° preizkuša in vzdržuje naprave za prezračevanje,
ogrevanje in klimatizacijo;
° izvaja predpise za ravnanje oz. delo na klimatskih
napravah;

° testira, preizkuša in vzdržuje sisteme za:
• adaptivno regulacijo hitrosti vožnje in medsebojne
oddaljenosti vozil,
• pomoč pri parkiranju,
• kontrolo tlaka v pnevmatikah,
• vodenje vozila v voznem pasu,
• regulacijo usmerjanja snopa svetlobe;
° preizkuša in vzdržuje sisteme za pomik stekel, pranje
in nastavitve;
° utemelji prednosti in pomanjkljivosti sistemov
električnega pomika stekel in sistemov za električno
nastavljanje sedežev, ogledal in volana
° svetuje strankam o načinu delovanja in uporabi
asistenčnih sistemov na MV.
° preizkuša in vzdržuje elemente v informacijskem
sistemu.
° vgrajuje in servisira sisteme prometne telematike
navigacijskega sistema;
° svetuje strankam o načinu delovanja in uporabi
navigacijskih sistemov na MV.
° vgrajuje in servisira sisteme multimedijskih naprav;
° svetuje strankam o načinu delovanja in uporabi
multimedijskih naprav na MV.

5 OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (48 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj in 12 ur laboratorijskih
vaj).
Število ur samostojnega dela: 78 (30 ur študij literature in primerov, 20 ur seminarska
naloga, 28 ur za pripravo na izpit).
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