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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elektrombilność, zasobniki energii, technologie wodorowe, PG_00058643

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Filip Wilczyński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Filip Wilczyński

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat zasady działania pojazdów elektrycznych i konwersji 
energii, poznanie nowoczesnych technologii magazynowania energii oraz wodorowych ogniw paliwowych. 
Zdobycie umiejętności doboru napędu elektrycznego wraz z zasobnikiem energii dla pojazdu elektrycznego. 
Pogłębienie umiejętności w tworzeniu kompletnego modelu symulacyjnego dla pojazdu elektrycznego z 
zasobnikiem energii oraz ogniwem wodorowym. Zdobycie umiejętności implementacji w symulacji 
numerycznej układów sterowania dla autonomicznych pojazdów elektrycznych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W06] zna rozszerzone 
zagadnienia dotyczące 
niezawodności urządzeń 
energetycznych oraz diagnostyki 
uszkodzeń w tych urządzeniach

Studenci poznają najczęstsze 
awarie napędów w pojazdach 
elektrycznych oraz  przedstawiają 
propozycje scenariuszy badań 
symulacyjnych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U04] potrafi zaplanować i 
przeprowadzić eksperymenty 
wykorzystując do tego celu 
pomiary i symulacje komputerowe 
wraz z interpretacją wyników, 
potrafi zaprezentować i ocenić 
przebieg oraz efekty pracy w 
zespole realizującym 
zaawansowany projekt inżynierski, 
potrafi korzystać z dokumentacji 
technicznych i samodzielnie je 
tworzyć

Studenci przygotowują i 
modyfikują model symulacyjny 
pojazdu elektrycznego z 
zasobnikiem energii. 
Przeprowadzają serie 
eksperymentów, rejestrują 
wielkości elektryczne i 
mechaniczne. Studenci na 
podstawie uzyskanych wyników 
wyciągają odpowiednie wnioski i 
przygotowują dokumentację 
techniczną.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_U03] ma przygotowanie 
niezbędne do pracy w środowisku 
przemysłowym, jest przygotowany 
do podjęcia studiów trzeciego 
stopnia, stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny

Projektowanie i dobór układu 
napędowego w pojeździe 
elektrycznym

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Studenci poznają nowoczesne 
zasobniki energii, technologię 
wodorową, jej wady, zalety, 
wymagania i ograniczenia.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U05] potrafi integrować 
analizę techniczno-ekonomiczną 
wykorzystania różnych technologii 
energetycznych, w tym technologii 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową

Ocena energochłonności 
pojazdów elektrycznych w oparciu 
o równanie ruchu.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Studenci przeszukują literaturę dla
pozyskania informacji o 
parametrach pojazdów 
elektrycznych oraz infrastruktury.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu  

 

Wykład: Elektryczne, przekształtnikowe układy napędowe pojazdów. Systemy ładowania 
samochodówelektrycznych. Interfejsy komunikacyjne w samochodach. Nowoczesne technologie 
magazynowania energii. Energochłonność samochodów elektrycznych. Zasada działania i przykłady 
zastosowań wodorowych ogniw paliwowych.

Laboratorium: Systemy sterowania elektrycznymi układami napędowymi. Systemy ładowania samochodów 
elektrycznych. Pojazdy elektryczne z zasobnikami energii. Kształtowanie profilu prędkości. Analiza 
energochłonności samochodów elektrycznych. Modelowanie wodorowych ogniw paliwowych.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Umiejętność programowania w języku C/C++ na poziomie podstawowym. Podstawowa znajomość maszyn 
elektrycznych i urządzeń energoelektronicznych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych

60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Abu-Rub H., Iqbal A., Guziński J.: High Performance Control of AC 
Drives with Matlab/Simulink, Wiley, 2021

 

Jensen J.: Energy storage, Elsevier,1982 

Rufer A. Energy Storage: Systems and Components, Taylor & Francis 
Ltd, 2017

Skibicki J.: Pojazdy elektryczne. Część 1. Wydawnictwo PG, 2010

Skibicki J.: Pojazdy elektryczne. Część 2. Wydawnictwo PG, 2012

Ehsani M., Gao Y., Longo S., Ebrahimi K.: Modern Electric, Hybrid 
Electric, and Fuel Cell Vehicles. 3rd Edition. CRC Press, 2018

Hayes J.G., Goodarzi G.A.: Electric Powertrain. Energy Systems, 
Power Electronics and Drives for Hybrid, Electric and Fuel Cell 
Vehicles. Wiley 2018.

Uzupełniająca lista lektur Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. Warszawa: WNT 2002
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Współczesne, przekształtnikowe napędy elektryczne w pojazdach oraz metody sterowania silnikami 
indukcyjnymi, BLDC, PMSM.

 

2. Strefy sterowania napędem w pojazdach (ze stałą mocą, ze stałym momentem).

3. Ocena energochłonności osobowego pojazdu elektrycznego.

4. Dobór baterii akumulatorów w pojeździe elektrycznym.

5. Układy przekształtnikowe do ładowania samochodów elektrycznych.

6. Rozwijające się technologie magazynowania energii.

7. Pojazdy elektryczne zasilane ogniwami wodorowymi.

8. Przygotowanie i odpowiednie modyfikowanie symulacji numerycznych łączących domenę elektryczną i 
mechaniczną.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


