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KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w języku polskim: Alternatywne układy napędowe
Nazwa w języku angielskim: Alternative Drive Systems
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność (jeśli dotyczy): Automotive Engineering
Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Kod przedmiotu: MMR041401W
Grupa kursów: nie

Wykład
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)

30

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta
(CNPS)

90

Forma zaliczenia

Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

zaliczenie
na ocenę

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

3

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o
charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca
zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu
(BK)

1.8

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa wiedza o elektryczności,znajomość pojęć napięcia,prądu elektrycznego stałego i
przemiennego,rezystancji, reaktancji,impedancji, pojemności,indukcyjności,częstotliwości,pulsacji, mocy
czynnej,biernej,pozornej,praw Ohma,Kirchoffa, obliczania prostych obwodów elektrycznych,stanów
nieustalonych,źródłach napięcia,akumulatorach.
2. Podstawowa wiedza o elektronice,diodach,tranzystorach,wzmacniaczach operacyjnych,układach
scalonych,regulatorach, zasilaczach.Podstawowa wiedza z teorii regulacji.
3. Podstawowa wiedza o maszynach elektrycznych i napędzie elektrycznym prądu stałego i przemiennego.
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CELE PRZEDMIOTU
C1. Poznanie podstawowych źródeł energii elektrycznej i ich układów zasilania w pojazdach samochodowych
konwencjonalnych,elektrycznych i hybrydowych.
C2. Poznanie podstawowych układów energoelektronicznych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych
elektrycznych i hybrydowych.
C3. Poznanie podstawowych układów napędowych z silnikami elektrycznymi bezszczotkowymi, jako głównymi
napędami pojazdów hybrydowych.
C4. Poznanie układów napędowych pojazdów hybrydowych z napędem szeregowym i równoległym.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA, osoby która zaliczyła kurs
I. Z zakresu wiedzy:
PEK_W01 - Student jest w stanie definiować wymagania stawiane układom zasilania elektrycznego pojazdów
elektrycznych i hybrydowych, w tym dobierać podstawowe parametry akumulatorów i ultrakondensatorów.
PEK_W02 - Student jest w stanie dobierać energoelektroniczne układy sterowania napędami elektrycznymi i
hybrydowymi pojazdów, scharakteryzować podstawowe zależności określające przebiegi napięć i prądów,
prędkości obrotowej,opisać przebiegi dynamiczne rozruchu,jazdy ustabilizowanej i hamowania.
PEK_W03 - Student jest w stanie objaśnić warunki pracy napędu hybrydowego szeregowego i równoległego.
II. Z zakresu umiejętności:
III. Z zakresu kompetencji społecznych:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – wykład

Liczba godzin

Wy1

Repetytorium podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki

2

Wy2

Opis podstawowych źródeł zasilania napędów hybrydowych i elektrycznych
oraz obecnie dostępnych rozwiązań napędów hybrydowych

2

Wy3

Opis różnych rozwiązań baterii akumulatorowych oraz ultrakondensatorów

2

Wy4

Opis podstawowych elementów energoelektronicznych

2

Wy5

Opis i analiza warunków pracy prostowników sterowanych jedno i
dwupulsowych

2

Wy6

Opis i analiza warunków pracy prostowników sterowanych trzy i
sześciopulsowych

2

Wy7

Analiza pracy przerywaczy prądu stałego i chopperów

4

Wy8

Analiza pracy falowników różnych rodzajów

6

Wy9

Analiza pracy podstawowych rodzajów maszyn elektrycznych tj maszyn prądu
stałego i zmiennego

4

Wy10

Analiza pracy maszyn bezszczotkowych BLDC

2

Wy11

Układy sterowania napędami przekształtnikowymi z maszynami typu BLDC

2
Suma: 30
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STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wykład tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdów
N2. case study

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (W)

Oceny (F –
formująca (w
trakcie
semestru), P –
podsumowująca
(na koniec
semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01

odpowiedzi ustne

F2

PEK_W02

kolokwium

F3

PEK_W03

dyskusja problemowa

P = F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

LITERATURA PODSTAWOWA
1.Maciej Pawłowski:Alternative drive systems, Wydawnictwo Polit.Wrocł.Wrocław 2011
2.Ali Emadi: Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives.T&F Group, Boca Ratan'
Illinois 2005
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1.K.Jankowski.Elektrotechnika samochodowa-Ćwiczenia Laboratoryjne.Wyd.Politechn.Radomskiej 2010
2.Czerwiński A.:Akumulatory-baterie-ogniwa.WKiŁ,Warszawa 2005
3.Herner A.,Riehl H-J.:Elektrotechnika i elektronika w pojazdach Samochodowych.WKiŁ,Warszawa 2010
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MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Alternatywne układy napędowe
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
Mechanika i Budowa Maszyn

Odniesienie przedmiotowego
Przedmiotowy
efektu do efektów kształcenia
efekt
zdefiniowanych dla kierunku
kształcenia
studiów i specjalności

Cele
Treści programowe
przedmiotu

PEK_W02

K2MBM_AE_U11

C3,C2

Wy4,Wy5,Wy6,Wy7,Wy8,Wy10,Wy11 N1, N2

PEK_W03

K2MBM_AE_W10

C4

Wy2,Wy11

N1

PEK_W01

K2MBM_AE_U09

C1

Wy2,Wy3

N1, N2

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr inż. Maciej Pawłowski email: maciej.pawlowski@pwr.wroc.pl
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Numer
narzędzia
dydaktycznego

