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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Dynamics of Automobile Drive Systems
M821

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

Dynamika układów napędowych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z pracą układów napędowych i układów hamowania pojazdów w stanach granicznych.

Kod archiwizacji: 01AF585A
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczone przedmioty "Matematyka i "Fizyka"

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna zjawiska fizyczne i ich poszerzone modele matematyczne zjawisk fizycznych w zakresie mechaniki analitycznej, ciągłej i dyskretnej oraz wytrzymałości złożonej. Zna poszerzone modele mechaniki ciała
odkształcalnego i mechaniki płynów.
EK2 Wiedza Zna metody obliczeń inżynierskich i symulacji zjawisk z zakresu swojej specjalności. Zna nowoczesne
programy symulacyjne i obliczeniowe w zakresie swojej specjalności.
EK3 Umiejętności Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu służące do rozwiązywania złożonych
problemów inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz nauk powiązanych zarówno w języku
polskim jak i obcym. Potrafi wyciągać wnioski z zasobów informacji zgromadzonych z różnych źródeł konfrontować źródła, wyciągać wnioski i formułować opinie uzasadnione. Podchodzić krytycznie do informacji
z różnych źródeł i porównywać je.
EK4 Umiejętności Potrafi opracować model matematyczny zjawiska fizycznego występujących w podstawowych
zagadnieniach inżynierskich mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów, termodynamiki i mechaniki płynów. Potrafi rozwiązywać postawione problemy inżynierskie z tych dziedzin za pomocą
narzędzi obliczeniowych analitycznych, symulacji komputerowej procesów rzeczywistych. W szczególności problemów związanych z wybraną specjalnością studiów.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Dobór silnika do pojazdu charakterystyki silników, opory ruchu pojazdu, bilans
mocy pojazdu, bilans mocy pojazdu członowego, moc silnika a rozpiętość
przełożeń.

2

W2

Układy napędowe schematy układów napędowych, model sprzęgła, wielomasowe
modele układów napędowych i ich drgania, w tym układów wieloosiowych,
przepływ strumieni mocy, układy hybrydowe.

4

W3

Symulacja pracy układów napędowych napęd, hamowanie silnikiem, ograniczenia
przyczepnością.

2

W4

Dobór przełożeń metody konwencjonalne: pojedynczy i podwójny postęp
geometryczny.

2

W5

Optymalizacja i polioptymalizacja doboru przełożeń i silnika ze względu na
minimalizację zużycia paliwa, emisji toksycznych składników spalin metody:
Qs_makro , Qs_mikro , PV, D, intensywność rozpędzania, układy bezstopniowe.

2

W6

Optymalizacja wykorzystania silnika i przełożeń testy ruchu samochodu,
optymalne strategie jazdy, ich wybór, możliwość wprowadzenia inteligentnego
wyboru przełożeń.

3
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Dobór danych do projektu.

2

P2

Charakterystyki silników, ich zapis matematyczny.

3

P3

Dobór przełożeń dla różnych kryteriów.

3

P4

Obliczenia trakcyjne.

3

P5

Symulacje komputerowe.

2

P6

Obliczenia drgań układu napędowego.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia projektowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Projekt

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie zna zjawisk fizycznych i modeli matematycznych opisujących zjawiska

Na ocenę 3.0

Zna zjawiska fizyczne i modele matematyczne opisujące zjawiska w stopniu
minimalnym

Na ocenę 3.5

Zna zjawiska fizyczne i modele matematyczne opisujące zjawiska w stopniu
zadowalającym

Na ocenę 4.0

Zna zjawiska fizyczne i modele matematyczne opisujące zjawiska w stopniu
dobrym

Na ocenę 4.5

Zna zjawiska fizyczne i modele matematyczne opisujące zjawiska

Na ocenę 5.0

Zna zjawiska fizyczne i modele matematyczne opisujące zjawiska i potrafi je
właściwie zastosować
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie opanował podstawowych metod obliczeń

Na ocenę 3.0

Student opanował w stopniu minimalnym metody obliczeń

Na ocenę 3.5

Student potrafi opisać wybrane zależności matematyczne w zakresie przedmiotu

Na ocenę 4.0

Student potrafi przeprowadzić obliczenia przy opiece prowadzącego zajęcia

Na ocenę 4.5

Student potrafi przeprowadzić obliczenia samodzielnie

Na ocenę 5.0

Student potrafi przeprowadzić samodzielnie symulacje oraz obliczenia
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi pozyskać informacji z literatury przedmiotu

Na ocenę 3.0

Student potrafi pozyskać informacje z literatury przedmiotu w języku polskim
w stopniu minimalnym

Na ocenę 3.5

Student potrafi pozyskać informacje z literatury przedmiotu w języku polskim
i obcym w stopniu minimalnym

Na ocenę 4.0

Student potrafi pozyskać informacje z literatury przedmiotu w języku polskim
i obcym w stopniu dobrym
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Na ocenę 4.5

Student potrafi wyciągnąć wnioski z pozyskanych informacji

Na ocenę 5.0

Student potrafi wyciągnąć wnioski z pozyskanych informacji oraz podchodzić
krytycznie do tych informacji
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi opracować modeli matematycznych zjawiska fizycznego

Na ocenę 3.0

Student potrafi opracować modele matematyczne zjawiska fizycznego pod
nadzorem prowadzącego

Na ocenę 3.5

Student potrafi opracować modele matematyczne zjawiska fizycznego
samodzielnie

Na ocenę 4.0

Student potrafi rozwiązać analitycznie opracowane modele matematyczne

Na ocenę 4.5

Student potrafi rozwiązać analitycznie opracowane modele matematyczne oraz
przeprowadzić symulacje komputerowe

Na ocenę 5.0

Student potrafi rozwiązać analitycznie opracowane modele matematyczne oraz
przeprowadzić symulacje komputerowe i wyciągnąć z nich właściwe wnioski
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W02

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6

N1 N2

P1

EK2

K2_W15

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 P1 P2
P3 P4 P5 P6

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K2_UO01

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6

N3

F1

EK4

K2_UP08

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6

N3

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kamiński E. — Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych, Warszawa, 1983, WKiŁ
[2 ] Mitschke M. — Dynamika samochodu t. I napęd i hamowanie, Warszawa, 1987, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Lanzendoerfer J., Szczepaniak C. — Teoria ruchu samochodu, Warszawa, 1980, WKiŁ
[2 ] Prochowski L. — Mechanika ruchu, Warszawa, 2008, WKiŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Piotr, Jan Świder (kontakt: swider@pobox.mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Piotr Jan Świder (kontakt: swider@pobox.mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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