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Modern Marine Internal Combustion EnginesA Technical and Historical OverviewSpringer Nature
This book offers a comprehensive and timely overview of internal combustion engines for use in marine environments. It reviews the development of modern four-stroke marine engines, gas and gas–diesel
engines and low-speed two-stroke crosshead engines, describing their application areas and providing readers with a useful snapshot of their technical features, e.g. their dimensions, weights, cylinder
arrangements, cylinder capabilities, rotation speeds, and exhaust gas temperatures. For each marine engine, information is provided on the manufacturer, historical background, development and technical
characteristics of the manufacturer’s most popular models, and detailed drawings of the engine, depicting its main design features. This book offers a unique, self-contained reference guide for engineers and
professionals involved in shipbuilding. At the same time, it is intended to support students at maritime academies and university students in naval architecture/marine engineering with their design projects at
both master and graduate levels, thus filling an important gap in the literature.
Pojazdy wojskowe s? specyficzn? grup? pojazdów mechanicznych. Ich specyfika wynika przede wszystkim z funkcji, jak? maj? pe?ni? w ramach zada? stawianych jednostkom wojskowym. W porównaniu do
pojazdów komercyjnych w konstrukcji wojskowych pojazdów ko?owych mo?na wskaza? kilka zasadniczych ró?nic, które maj? wp?yw na bezpiecze?stwo ruchu, s? to przede wszystkim: wysoko po?o?ony
?rodek masy, du?a masa w?asna bliska dopuszczalnej masy ca?kowitej, wi?ksze momenty bezw?adno?ci bry?y nadwozia, ogumienie zazwyczaj o terenowym bie?niku, cz?sto brak systemów wspomagania
bezpiecze?stwa biernego i aktywnego, dodatkowy osprz?t montowany na zewn?trz bry?y nadwozia, mniejsza powierzchnia okien. Nadto nale?y wspomnie?, ?e ró?nice pojawiaj? si? ze wzgl?du na
konieczno?? zapewniania mo?liwie wysokiej ochrony za?ogi (balistyczna i przeciwminowa) i wysokich parametrów technicznych zwi?zanych z pokonywaniem terenu. Dokonuj?c porównania podwozi
bazowych wojskowych pojazdów ko?owych i wykonanych z ich wykorzystaniem wersji specjalnych mo?na dostrzec kierunki zmian takich, jak: dodatkowe opancerzenie, dodatkowe urz?dzenia pozwalaj?ce na
wykonanie zada? funkcjonalnych, czy te? wi?cej osprz?tu, w tym mocowanego na zewn?trz. Budowa wersji specjalnych powoduje wi?c przesuni?cie po?o?enia ?rodka masy oraz wzrost masowych
momentów bezw?adno?ci. Procesy budowania nowego pojazdu wojskowego jest procesem z?o?onym i d?ugotrwa?ym, cz?sto trwaj?cym kilkana?cie lat. Wszelkie próby wdro?enia nowego pojazdu okre?lone
na okres 3–4 letni s? z góry skazane na niepowodzenie. Cz?sto kilkana?cie miesi?cy potrafi? trwa? ró?nego rodzaju uzgodnienia o charakterze formalnym. Kolejne kilkana?cie powinno si? wykorzystywa? na
intensywny proces badawczy na ró?nych etapach zaawansowania prac. Jest to trend ?wiatowy najlepszych producentów i najnowocze?niejszych armii. Deklaracje szybkiego wdro?enia sugeruj?, ?e mamy do
czynienia z integracj? zespo?ów g?ównie zewn?trznego ?ród?a. Sam fakt wykorzystania zespo?ów pochodz?cych od renomowanych producentów ?wiatowych nie gwarantuje dobrej jako?ci pojazdu
wojskowego. Dlatego w?a?ciwym podej?ciem do rozwoju pojazdów wojskowych jest budowanie nowoczesnych i kompatybilnych zespo?ów i podzespo?ów. Prowadzenie rozwoju na etapie „sk?adowych”
pojazdu gwarantuje jego wysok? jako?? oraz funkcjonalno?? po integracji. W kwestii prowadzenia dialogów i uzgodnie? bran?owych niezwykle wa?ne staje si? u?ywanie to?samych poj??. Ró?ne pojmowanie
tego samego okre?lenia prowadzi do nieporozumie?, a nawet niepowodzenia projektu. Dlatego cz??? ksi??ki (rozdzia? 1. Wst?p 16 drugi) po?wi?cono poj?ciom podstawowym, klasyfikacjom i wymaganiom.
Równie? kwestia bezpiecze?stwa pojazdu wojskowego powinna by? widziana odmiennie i znacznie szerzej ni? w przypadku pojazdów komercyjnych. Ta problematyka zosta?a przybli?ona w rozdziale
trzecim. Odpowiedni? realizacj? swojej funkcji przez pojazd wojskowy zapewnia spe?nienie wymaga? stawianych przez u?ytkownika. Koniecznym do tego jest precyzyjne ich okre?lenie i sparametryzowanie.
Przydatne w tym celu mog? by? tre?ci dotycz?ce charakterystyki taktyczno-technicznej zawarte w rozdziale czwartym oraz omówienie g?ównych uk?adów i systemów zaprezentowane w rozdziale pi?tym.
Wykonanie kluczowych zespo?ów mo?e si? bardzo cz?sto wi?za? z zupe?nie innym wykonaniem lub rozwi?zaniem technicznym ni? ma to miejsce w pojazdach cywilnych. Wspó?cze?nie pojazdy wojskowe
musz? by? przystosowane do transportu ró?norodnymi jego ?rodkami. W ten sposób zostaje zwi?kszona ich mobilno?? operacyjna i strategiczna. Wi??e si? to jednak z kolejnymi wymaganiami do spe?nienia.
T? szerok? problematyk? przedstawiono w szóstym rozdziale. Wdra?anie pojazdów jako SpW ma swoje okre?lone procedury. Procedury te nie pozostaj? bez wp?ywu na bezpiecze?stwo pojazdu (rozdzia?
siódmy). W procesie wdra?ania pojazdu wojskowego, szczególnie po niezb?dnym okresie, kiedy definiowane s? potrzeby oraz wymagania, wi?kszego znaczenia nabiera faza koncepcyjna. Kluczowym staje
si? przyj?cie ogólnej koncepcji realizacji i dalszego prowadzenia projektu. W ci?gu szeregu lat ci?gle aktualne jest ?cieranie si? pewnych koncepcji ogólnych. Te dylematy zosta?y, ??cznie z adekwatnymi
przyk?adami, zaprezentowane w rozdziale ósmym. Specyficzna konstrukcja pojazdów wojskowych, stawiane im wymagania oraz tryb wdra?ania powoduj?, ?e ca?y cykl ?ycia pojazdu wojskowego nabiera
specjalnego kszta?tu (rozdzia? dziewi?ty). W ksi??ce uwzgl?dniono tak?e aktualne trendy w dziedzinie diagnostyki oraz eksploatacji pojazdów wojskowych (rozdzia?y dziesi?ty, jedenasty oraz dwunasty).
Mo?liwo?? wykonywania zada? z odpowiednim stopniem efektywno?ci wi??e si? z warunkami pracy za?ogi. Ergonomia wojskowych pojazdów ko?owych ma przed sob? aktualnie du?e wyzwania zwi?zane z:
potrzeb? zwi?kszenia poziomu ochrony, wi?ksza ilo?ci? systemów specjalnych, wi?ksz? ilo?ci? wyposa?enia indywidualnego, zwi?kszeniem parametrów antropomorficznych, d?ugim czasem przebywanie we
wn?trzu (rozdzia? trzynasty). Na potrzeby Si? Zbrojnych funkcjonuj? systemy normalizacji i certyfikacji, które maj? du?y wp?yw na ostateczne projekty pojazdów (rozdzia?y pi?tnasty i szesnasty). Udzia?
Polski w operacji na terenie Afganistanu by? bardzo silnym bod?cem dla rozwoju wojskowych technologii w dziedzinie pojazdów. Pojawi?y si? nowe 1. Wst?p 17 rozwi?zania koncertuj?ce si? na poprawie
efektywno?ci pojazdów, zw?aszcza w zakresie bezpiecze?stwa. Analiz? tych tendencji przedstawiono w rozdziale siedemnastym. Znaczn? cz??? ksi??ki, obejmuj?c? rozdzia?y od osiemnastego do
dwudziestego trzeciego, zajmuj? przyk?ady rozwi?za? ró?nych typów pojazdów. Starano si?, by opisy by?y mo?liwie szczegó?owe, gdy? pozwala to na w?a?ciwe wyodr?bnienie ró?nic i specyfiki wojskowych
pojazdów ko?owych na tle innych rozwi?za? komercyjnych pojazdów specjalnych. W ko?cz?cym ksi??k? rozdziale dwudziestym czwartym przenalizowano obszary ryzyka wyst?puj?ce w procesie wdra?ania
pojazdów do SZ RP.
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The basic magazine in a basic industry.
The task is to use flour, eggs, butter to makebirthday cake! The team work together, mixing, blending, loading mode, into the oven.
Die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Tagungsbandes beziehen sich auf emotionale Diskussionen um Verbrennungsmotoren um diese wieder auf eine sachlich fundierte Ebene zu führen. Effiziente Pkw-und
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Nfz-Motoren sind im Systemverbund mit neuen Kraftstoffen die Schlüsselentwicklung für eine CO2-neutrale individuelle Mobilität mit niedrigsten Emissionen.
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