
 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Modele dynamiczne maszyn i procesów 

Rodzaj 
przedmiotu 

fakultatywny 
Kod 

przedmiotu 
SDPB0033 Punkty ECTS 2 

Formy zajęć 
i liczba godzin 

wykład: 10 h 

projekt: 10 h 

Dyscyplina 
naukowa 

inżynieria mechaniczna 

Cele przedmiotu 
Celem zajęć jest przedstawienie podstaw modelowania i symulacji jako narzędzia 
pomocnego współczesnemu inżynierowi oraz nabycie umiejętności przygotowania 
prostej symulacji komputerowej procesu lub maszyny. 

Treści 
programowe 

Modelowanie i symulacja komputerowa modeli dynamicznych. Oprogramowanie do 
modelowania właściwości statycznych i dynamicznych maszyn i procesów. Tworzenie 
modeli matematycznych i zapisywanie ich w formie pozwalającej na eksperymenty 
numeryczne na modelach wirtualnych w środowisku programowania Matlab-Simulink. 
Modelowania i symulacja cyfrowa procesów przejściowych w napędach mechanicznych, 
hydraulicznych i pneumatycznych maszyn roboczych, technologicznych 
i transportowych. Modelowanie procesów tarcia, procesów cieplnych i procesów 
przepływowych. Opracowanie modelu matematycznego wybranego zespołu, maszyny 
lub procesu. Realizacja modelu z zastosowaniem systemu Matlab-Simulink. 
Przeprowadzenie badań symulacyjnych, analiza właściwości obiektu, optymalizacja jego 
parametrów. 

Metody 
dydaktyczne 

Metoda podająca (wykład informacyjny z wykorzystaniem multimedialnych pomocy 
dydaktycznych), metoda programowana z użyciem komputera (projektowanie 
komputerowe). 

Forma zaliczenia 
Wykład: egzamin. Projekt: ocena wykonanych projektów, bieżących postępów w pracy, 
dyskusji i aktywności na zajęciach. 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK 

Metody 
weryfikacji 

EU1 
Doktorant posiada wiedzę o modelowaniu 
matematycznym dynamiki maszyn i procesów w 
projektowaniu wspomaganym komputerowo 

SD_W1, SD_W2 
egzamin/ 
projekt 

EU2 
zna metody i programy komputerowe do 
symulacji cyfrowej 

SD_W1, SD_W2 
egzamin/ 
projekt 

EU3 

potrafi sformułować model matematyczny 
maszyny lub procesu, wykonać obliczenia 
symulacyjne przy użyciu programu 
komputerowego Matlab-Simulink 
i zinterpretować otrzymane wyniki; 

SD_U1 projekt 

 

  



 
 

Rozkład godzin lekcyjnych poświęconych na przedmiot 

Wykład / projekt 10 / 10 

Konsultacje 5 

Praca własna 15 

Przygotowanie do zajęć 10 

Suma godzin 50 

Punkty ECTS 2 
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