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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Elektroenergetyka

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

5

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cele przedmiotu Elektroenergetyka polega na tym, zeby studenci zapoznali sie z procesami produkowania,
przesylu, rozdzialu oraz zuzycia energii elektrycznej. Wiedza o zadaniach sieci I ich strukturze pozwoli zorientowac sie w tendenciach perspektywy rozwoju systemu elektroenergetycznego w sensie typow elektrowni, oraz
nowych rozwiazaniach stosowne konstrukcji elementow sieci przesylowych I rozdzielczych. Bardzo wazne dla
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normalnej pracy sieci elektrycznych I odbiornikow zostaje sie pytanie jakosci energii elektrycznej, przyczyny
jej pogorszania I sposobow poliepszania.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Przedmiot elektroenergetyka jest podstawowym dla specialnosci Elektrotechnika. Swoim celem ma zadanie sformowac wiedzia o strukturze energetyki krajowej, skladowych obiektow energetycznych oraz ich parametrach.
Efektywnosc gospodarki panstwowej bardzo duzo zalezy od zasobow energii elektrycznej, wartosci energii elektrycznej I w kolejnosci od sposobow wytwarzania. Oprucz tego na efektywnosc ekonomiczna elektroenergetyki
wplywa ekonomicznosc generacji, przesylu, rozdzialu I zuzycia energii elektrycznej. Wiadomo, ze efektywnosc
pracy sieci elektrycznych zaliezy od jakosci energii elektrycznej, ktora w wekszosci pogarszaja odbiorniki.
Dla tego wiedza o technologii produkowania, przesylu, rozdzialu oraz zuzycia energii elektrycznej pozwoli zapewnic wybor optymalnych stanow pracy obektow energetycznych z punktu widzenia sterowania rosplywem
mocy elektrycznej oraz zapewniwnia wymaganej jakosci energii elektrycznej. Dla opanowania danego przedmiotu student powinen miec dostateczny wiedzy z przedmiotow matematyka, fizyka, chemia, teoria obwodow
elektrycznych, teoria maszyn elektrycznych oraz napedu elektrycznego, teoria prawdopodobiestwa
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Strukture energetyki panstwowej, typy elektrowni I zasady ich dzialania, oraz role w pokryciu mocy
pod czas maksymalnego obciazenia.
EK2 Wiedza Strukture sieci przesylowych i rozdzielczych oraz funkcii sieci I jej skladowych.
EK3 Wiedza Uklady stacji transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wplyw na niezawodnosc przesylu I rozdzialu energii elektrycznej.
EK4 Wiedza Rola i zadania sieci elektrycznych oraz ich klasyfikacja.
EK5 Wiedza Przyczyny pogorszania jakosci nergii elektycznej w sieci rozdzielczych I przesylowych oraz techniczny
rozwiazania dla jej poprawy.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Struktura energetyki panstwowej, typy elektrowni I zasady ich dzialania, oraz role
w pokryciu mocy pod czas maksymalnego obciazenia.

3

W2

Struktura sieci przesylowych i rozdzielczych oraz funkcii sieci I jej skladowych.

3

W3

Uklady stacii transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wplyw na niezawodnosc
przesylu I rozdzialu energii elektrycznej.

3

W4

Rola i zadania sieci elektrycznych oraz ich klasyfikacja.

3

W5

Przyczyny pogorszania jakosci nergii elektycznej w sieci rozdzielczych
I przesylowych oraz techniczny rozwiazania dla jej poprawy.

3
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Obliczanie stanów ustalonych układu przesyłowego. Obliczanie parametrów
elementów schematów zastepczych odbiorników. Obliczanie i dobór mocy
transformatora stacji transformatorowej Obliczanie i dobór parametrów linii
napowietrznych. Obliczanie i dobór mocy dla bloku generatora transformatora.
Dobór mocy i parametrów generatora dla zasilania energii elektrycznej. Dobór
kompensatora mocy biernej. Obliczanie stanu ustalonego omówionego układu.
Narysować wykres wektorowy.

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Projekt indywidualny
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie w stanie dac odpowiedz na pytania podstawowe.

Na ocenę 3.0

Zna struktura energetyki panstwowej, typy elektrowni I wykresy obciazen.

Na ocenę 3.5

Zna struktura energetyki panstwowej, typy elektrowni I zasady dzialania
elektrowni cieplnych.

Na ocenę 4.0

Zna struktura energetyki panstwowej, typy elektrowni, zasady dzialania
elekrowni cieplnych I jadrowych.

Na ocenę 4.5

Zna struktura energetyki panstwowej, typy elektrowni, zasady dzialania
elekrowni cieplnych, jadrowych I wodnych.

Na ocenę 5.0

Zna struktura energetyki panstwowej, typy elektrowni i zasady ich dzialania oraz
rola elektrowni w systemie elektroenergetycznym.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie w stanie odpowiedzic na zadne pytanie.

Na ocenę 3.0

Zna niektore structure sieci elektrycznych oraz skladowe sieci.

Na ocenę 3.5

Zna structure sieci elektrycznych oraz skladowe sieci.

Na ocenę 4.0

Zna structure sieci elektrycznyc, skladowe sieci oraz funkcii skladowych

Na ocenę 4.5

Zna structure sieci elektrycznyc, skladowe sieci i funkcii sieci

Na ocenę 5.0

Zna structure sieci elektrycznyc, skladowe sieci oraz funkcii sieci I ich skladowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie ma pojacia o ukladach stacii I ich wplywie na systemy elektroenergetyczne

Na ocenę 3.0

Zna uklady stacii S/n napiecia

Na ocenę 3.5

Zna uklady stacii transformatorowych i rozdzielczych napiecia sredniego
i niskiego.

Na ocenę 4.0

Zna uklady stacii transformatorowych i rozdzielczych napiecia sredniego
i nizkiego

Na ocenę 4.5

Zna uklady stacii transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wplyw na stany
normalny sieci elektryczne.

Na ocenę 5.0

Zna uklady stacii transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wplywy na
niezawodnosc przesylu I rozdzialu energii elektrycznej.
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

Nie zna roli, zadan sieci elektrycznych I ich klasyfikacii.

Na ocenę 3.0

Zna przyznaczenie sieci miejskiej napiecia orzaz jej structure.

Na ocenę 3.5

Zna funkcie i structure sieci miejskiej.

Na ocenę 4.0

Zna funkcie i structure sieci miejskiej oraz funkcje sieci terenowej.

Na ocenę 4.5

Zna funkcie i structure sieci miejskiej oraz funkcje sieci terenowej i przemyslowej.

Na ocenę 5.0

Zna klasyfikacje, funkcie i structure sieci miejskiej, terenowej iprzemyslowej.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie ma pojecia o jakosci energii elektrycznej.

Na ocenę 3.0

Zna klasyfikacje wskaznikow jakosci energii elektrycznej.

Na ocenę 3.5

Zna przyczyny pogorszania jakosci energii elektrycznej.

Na ocenę 4.0

Zna przyczyny pogorzania jakosci energii elektrycznej I jej wskazniki.

Na ocenę 4.5

Zna przyczyny pogorzania jakosci energii elektrycznej, jej wskazniki i wymagania
norm panstwowych do jakosci energii elektrycznej.

Na ocenę 5.0

Zna przyczyny pogorzania jakosci energii elektrycznej, jej wskazniki, wymagania
norm panstwowych do jakosci energii elektrycznej oraz sposoby ich poprawy.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W07

Cel 1

W1

N1

F1 F2

EK2

K_W19

Cel 1

W1

N1

F1 F2

EK3

K_W19

Cel 1

W1

N1

F1 F2

EK4

K_W07

Cel 1

W1

N1

F1 F2

EK5

K_W09 K_W19

Cel 1

W1

N1

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] pod redakcja Szczesnego Kujszczyka — Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze tom I i II, Warszawa, 1990,
Panstwowe wydawnictwo Naukowe
[2 ] . — Normy jakości energii elektrycznej, ., 0, .
[3 ] Notatki z ćwiczeń — ., ., 0, .
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab.inż. Vasyl Hudym (kontakt: gudymvi@ukr.net)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof. dr hab.inż. Vasyl Hudym (kontakt: gudymvi@ukr.net)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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