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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Biomimetics in Fluid Mechanics with practical application using CFD, PG_00060130

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 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Energii -> Zakład Ekoinżynierii i Silników 
Spalinowych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Biomimetics in Fluid Mechanics with practical application using CFD, S-30, WIMiO, Energetyka, II st., sem. 
03, stacjonarne, (PG_00060130), semestr letni 2022/2023 - Moodle ID: 30331
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30331

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
Wykład wprowadza do procesu biomimetycznego, systematycznej procedury mającej na celu 
wykorzystaniaw technice rozwiązań z natury. Szczególny nacisk położony jest na zastosowania w 
mechanice płynów.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U05] potrafi integrować 
analizę techniczno-ekonomiczną 
wykorzystania różnych technologii 
energetycznych, w tym technologii 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową

Student potrafi analizować
konsekwencje funkcjonalne,
ekonomiczne i społeczne
podejmowanych rozwiązań
technicznych zaczerpniętych z
natury, student rozumie potrzebę
samokształcenia i doskonalenia,
również w obszarze nowych
technologii i interdyscyplinarnych
zastosowań techniki

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W07] zna skutki 
środowiskowe stosowanych 
technologii energetycznych; zna 
problematykę efektywnego 
gospodarowania energią i 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, ma poszerzoną i 
ugruntowaną wiedzę na temat 
procesów wytwarzania i 
użytkowania energii

Student wyjaśnia funkcjonalne,
ekonomiczne i społeczne
ograniczenia i uwarunkowania
wykorzystania w technice
rozwiązań zaczerpniętych z natury

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu  

 

Natura oferuje wiele rozwiązań dla zastosowań technicznych. Znane przykłady to winglety dla 
samolotów,riblety i efekt lotosu. Są one badane i wyjaśniane. Równolegle studenci pracują nad własnym 
projektem wgrupie dwuosobowej z wykorzystaniem obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). W zajęciach 
przewidzianowprowadzenie do objętości skończonych i oprogramowania CFD OpenFOAM.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wymagana jest podstawowa znajomość mechaniki płynów

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Rozmowa z prowadzącym 
przedmiot

60.0% 50.0%

Prezentacja 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

https://openfoam.org/download/windows/

https://mech.pg.edu.pl/zaklad-mechaniki-plynow-turbin-wodnych-ipomp/
materialy-dydaktyczne

 

Uzupełniająca lista lektur  

 

https://www.sciencedirect.com/

https://link.springer.com/

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

1. Wyjaśnij wybrane kroki decyzyjne w procesie projektowania z użyciem programu OpenFOAM2.

2. Omówić przykład aplikacji w technice rozwiązań inspirowanych rozwiązaniami stosowanymi 
przezorganizmy żywe

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


