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

3

Theory of Electrical Circuits
WIEiK ELEKTROTECH oIS PK13 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

5.00
2

Semestry

2

Teoria obwodów elektrycznych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

2

45

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami, prawami i zasadami opisującymi obwody elektryczne
dla wymuszeń stałych
Cel 2 Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami, prawami i zasadami opisującymi obwody elektryczne
dla wymuszeń sinusoidalnie zmiennych

Kod archiwizacji: 14C9B099

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Zapoznanie studentów z metodami obliczeń prądów, napięć i mocy w obwodach elektrycznych sygnałów
stałych , sinusoidalnych, wieloharmonicznych
Cel 4 Przećwiczenie metod analitycznego wyznaczania impedancji, admitancji, transmitancji,
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Posługiwanie się liczbami zespolonymi
2 Podstawowe wiadomości z algebry macierzy
3 Znajomość praw fizyki dot. elektryczności i magnetyzmu

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności obliczanie parametrów zastępczych elementów biernych i czynnych obwodów elektrycznych
oraz znajomość metod transfiguracji sieci.
EK2 Umiejętności Obliczanie rozkładu prądów i napięć stałych stosując odpowiednie prawa i twierdzenia o układach równoważnych oraz metodami sieciowymi
EK3 Umiejętności Umiejętność obliczeń prądów, napięć i mocy w obwodach elektrycznych sygnałów sinusoidalnych
EK4 Umiejętności Wyznaczanie impedancji, admitancji, transmitancji,
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Elementy obwodu elektrycznego Podstawowe elektryczne wielkości fizyczne. Prawo
Ohma Prawa Kirchhoffa. Wstępne pojęcie obwodu. Zastosowanie praw Kirchhoffa.
Układy równoważne. Moc w obwodach prądu stałego. Zasada superpozycji.
Idealne (niezależne) i rzeczywiste (stratne) źródła napięcia i prądu. Źródła
równoważne. Tzw. zasada Thevenina Hortona. Metoda prądów oczkowych.
Metoda potencjałów węzłowych. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Łączenie
samych kondensatorów Pole magnetostatyczne. Indukcja elektromagnetyczna
Współczynnik samoindukcji. Łączenie samych cewek niesprzężonych. Cewki
sprzężone współczynnik indukcji wzajemnej. Łączenie cewek sprzężonych

15

W2

Zastosowanie praw Kirchhoffa w obwodach prądów zmiennych. Napięcia i prądy
sinusoidalnie zmienne. Przedstawienie przebiegów sinusoidalnych za pomocą liczb
zespolonych Zespolone prawo Ohma, impedancja zespolona. Elementy RLC
w obwodzie prądu sinusoidalnego Szeregoworównoległe połączenia dwójników
Rezonans napięć i prądów Moce w obwodach prądu sinusoidalnie
zmiennego.Związki immitancyjno mocowe dwójnika

15

W3

Charakterystyki zewnętrzne źródła, tzw. charakterystyki napięciowo prądowe
Dopasowanie ze względu na minimum prądu źródła -kompensacja mocy biernej.

15
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Obliczanie rozkładu prądów, napięć i obliczanie mocy w obwodach elektrycznych
sygnałów stałych

15

C2

Obliczanie rozkładu prądów, napięć i obliczanie mocy w obwodach elektrycznych
sygnałów sinusoidalnie zmiennych

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Konsultacje
N3 Zadania tablicowe
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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

75

Konsultacje przedmiotowe

35

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

40

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Odpowiedź ustna
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F3 Kolokwium
F4 Zadanie tablicowe
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 kolokwium końcowe po zakończeniu ćwiczeń

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nieznajomość pojęć podstawowych

Na ocenę 3.0

Znajomość zapisu podstawowych zależności dotyczących elementów biernych
i czynnych

Na ocenę 3.5

Znajomość zapisu podstawowych zależności dotyczących elementów biernych
i czynnych oraz znajomość metod transfiguracji sieci.

Na ocenę 4.0

Znajomość zapisu podstawowych zależności dotyczących elementów biernych
i czynnych , znajomość metod transfiguracji sieci oraz obliczania impedancji
i transmitancji

Na ocenę 4.5

umiejętność przeprowadzenia obliczeń i wyznaczenie podstawowych parametrów
elementów biernych i czynnych

Na ocenę 5.0

umiejętność przeprowadzenia obliczeń i wyznaczenie podstawowych parametrów
elementów biernych i czynnych oraz impedancji i transmitancji
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nieznajomość pojęć podstawowych

Na ocenę 3.0

Znajomość przeprowadzenia obliczeń i wyznaczenie podstawowych zależności dla
prądów i napięć

Na ocenę 3.5

Znajomość wzorów ogólnych do obliczań rozkładu prądów i napięć stosując
odpowiednie prawa i twierdzenia w tym metody sieciowe

Na ocenę 4.0

umiejętność obliczenia wartości prądów , napięć, mocy (1/3 wyników
poprawnych)

Na ocenę 4.5

umiejętność obliczenia wartości prądów , napięć, mocy (2/3 wyników
poprawnych)

Na ocenę 5.0

umiejętność obliczenia poprawnych wartości prądów , napięć, mocy
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

1

Na ocenę 3.0

2

Na ocenę 3.5

3

Na ocenę 4.0

umiejętność obliczenia wartości prądów , napięć, mocy (1/3 wyników
poprawnych)

Na ocenę 4.5

umiejętność obliczenia wartości prądów , napięć, mocy (2/3 wyników
poprawnych)

Na ocenę 5.0

umiejętność obliczenia poprawnych wartości prądów , napięć, mocy
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

1

Na ocenę 3.0

2

Na ocenę 3.5

3

Na ocenę 4.0

umiejętność obliczenia wartości prądów , napięć, mocy (1/3 wyników
poprawnych)

Na ocenę 4.5

umiejętność obliczenia wartości prądów , napięć, mocy (2/3 wyników
poprawnych)

Na ocenę 5.0

umiejętność obliczenia poprawnych wartości prądów , napięć, mocy
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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

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

C1

N1 N2 N3

F1 F2 F3 F4 P1
P2

EK2

Cel 2

C2

N1 N2 N3

F1 F2 F3 F4 P1
P2

EK3

Cel 3

W3

N1 N2 N3

F1 F2 F3 F4 P1
P2

EK4

Cel 4

W3

N1 N2 N3

F1 F2 F3 F4 P1
P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] M. Siwczyński — Teoria obwodów i sygnałów. Cz.1. Obwody elektryczne liniowe, Zielona Góra, 2002, RWNT
Uniwersytet. Zielonogórski
[2 ] M.Krakowski — Elektrotechnika teoretyczna. T. 1, Obwody liniowe i nieliniowe, Warszawa, 1999, PWN
[3 ] J. Osiowski, J. Szabatin — Podstawy teorii obwodów T 1,2, Warszawa, 2004, Wydawnictwa NaukowoTechniczne
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof.dr hab.inż. Maciej Siwczyński (kontakt: e-3@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Marcin Jaraczewski (kontakt: jaracz@pk.edu.pl)
2 prof.dr hab.inż. Maciej Siwczyński (kontakt: e-3@pk.edu.pl)
3 dr inż. Zuzanna Siwczyńska (kontakt: zsiw@pk.edu.pl)
4 mgr inż. Konrad Hawron (kontakt: konhawpk@gmail.com)
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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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