
Data wydruku: 22.05.2023 18:05 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Modelowanie systemów energetycznych, PG_00039902

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Jacek Barański
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Jacek Barański

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Modelowanie systemów energetycznych - Moodle ID: 31040
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=31040

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

15 3.0 7.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności modelowania systemów energetycznych 
występujących w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych. Analiza i ocena procesów 
występujących w poszczególnych urządzeniach obiegu cieplnego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] potrafi wykorzystać 
modele matematyczne i fizyczne 
do analizy procesów i zjawisk 
zachodzących w urządzeniach 
mechanicznych z zakresu 
wytrzymałości materiałów, 
termodynamiki i mechaniki płynów

Student potrafi wykorzystać 
modele matematyczne i fizyczne 
do analizy procesów i zjawisk 
zachodzących w urządzeniach 
mechanicznych z zakresu 
termodynamiki i mechaniki płynów.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W09] ma podstawowa wiedzę 
w zakresie termodynamiki i 
mechaniki płynów, budowy i 
eksploatacji urządzeń energetyki 
cieplnej, aparatury procesowej, w 
tym odnawialnych źródeł energii 
oraz chłodnictwa i klimatyzacji

Student ma podstawowa wiedzę w 
zakresie termodynamiki i 
mechaniki płynów, budowy i 
eksploatacji urządzeń energetyki 
cieplnej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] potrafi zaprojektować 
typową konstrukcję, urządzenia  
mechanicznego, podzespołu lub 
stanowiska badawczego używając 
właściwych metod i narzędzi z 
uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych

Student potrafi zaprojektować 
typową konstrukcję, urządzenia 
mechanicznego lub podzespołu  
używając właściwych metod i 
narzędzi z uwzględnieniem 
zadanych kryteriów użytkowych.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W11] ma wiedzę w zakresie 
projektowania, technologii i 
wytwarzania części maszyn, 
metrologii i kontroli jakości, zna i 
rozumie metody pomiaru i 
obliczeń podstawowych wielkości 
opisujących działanie  układów  
mechanicznych,  zna podstawowe 
metody obliczeniowe stosowane 
do analizy wyników eksperymentu

Student zna i rozumie metody 
pomiaru i obliczeń podstawowych 
wielkości opisujących działanie 
układów mechanicznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu WYKŁAD
Omówienie podstawowych procesów termodynamicznych i rozbieżności między procesem idealnym i 
rzeczywistym. Własności czynników rzeczywistych, w tym pary wodnej, paliw i spalin. Posługiwanie się 
tablicami parowymi i programami do ich implementacji. Zasady modelowania elementów składowych 
obiegów cieplnych. Modelowanie obiegu Rankina -  idealnego i rzeczywistego.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

termodynamika, mechanika płynów

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Sprawozdania lab. 100.0% 40.0%
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura podstawowa:
 1. Wiśniewski S., Termodynamika Techniczna, WNT Warszawa, 1995

Uzupełniająca lista lektur Cengel Y., Boles M., Thermodynamics, an Engineering Approach, 
McGraw-Hill, 1989. 
Perycz S., Turbiny parowe i gazowe, skrypt Politechniki Gdańskiej. 
Chmielniak T., Turbiny cieplne, skrypt Politechniki Śląskiej.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Proces izobarycznego podgrzewania i ochładzania

 

Zjawisko ekspansji i kompresji izentropowej

Zjawisko ekspansji i kompresji politropowej

Obliczenia bilansowe układu parowego Clausisa-Rankine'a

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


