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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Napędy przekształtnikowe w elektroenergetyce

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

WIEiK ELEKTROTECH oIIS PW1 14/15

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

2

15

0

15

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studenta z napędami stosowanymi w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej.
Cel 2 Zapoznanie studenta z typowymi układami przekształtnikowymi dużych mocy.
Cel 3 Zapoznanie studenta z rozwiązaniami mającymi na celu poprawę wskaźników jakości energii elektrycznej.

Kod archiwizacji: 9CAFF67E
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera pod kontrolą systemu operacyjnego
Windows.
2 Student zna podstawy: matematyki, elektrotechniki w tym energoelektroniki oraz napędu elektrycznego.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna układy napędowe stosowane w energetyce odnawialnej i konwencjonalnej.
EK2 Wiedza Student zna struktury topologiczne i własności układów przekształtnikowych stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy.
EK3 Wiedza Student posiada wiedzę w zakresie stosowanych metod poprawy wskaźników jakości energii elektrycznej przy wykorzystaniu układów energoelektronicznych.
EK4 Umiejętności Student potrafi zbudować model napędu przekształtnikowego wraz z układem sterowania.
Student posiada umiejętność ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przekształtników na sieć zasilającą.
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Treści programowe
Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

1. Badanie komputerowe rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego przy pomocy
układu odwrotnie równoległego. 2. Symulacja pracy napędu w układzie kaskady
zaworowej. 3. Komputerowa analiza regulacji prędkości obrotowej napędu
z silnikiem indukcyjnym pierścieniowym poprzez dwustrefową modulację
rezystancji w obwodzie wirnika. 4. Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym
klatkowym i tyrystorowym falownikiem prądu. 5. Kompensacja mocy biernej
z zastosowaniem przekształtnika tranzystorowego.

Liczba
godzin

15

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Ogólna charakterystyka napędów stosowanych w energetyce konwencjonalnej
i opartej na odnawialnych źródłach energii.

3

W2

Problematyka rozruchu i hamowania układów napędowych dużych mocy. Sposoby
wspomagające rozruch silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych.

2

W3

Sposoby wspomagające rozruch silników indukcyjnych klatkowych
i pierścieniowych.

2

W4

Sposoby wspomagające rozruch napędu z silnikiem synchronicznym.

2

W5

Własności charakterystyk mechanicznych maszyn roboczych.

2
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Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W6

Dynamika ruchu obrotowego -moment żyroskopowy.

2

W7

Kompensacja mocy biernej przy pomocy układów przekształtnikowych.

2

Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

1. Badanie metod łagodnego rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego przy
pomocy falownika. 2. Badanie metod łagodnego rozruchu silnika indukcyjnego
pierścieniowego. 3. Badanie regulacji prędkości obrotowej napędu w układzie
kaskady zaworowej. 4. Badanie regulacji prędkości obrotowej napędu poprzez
dwustrefową modulację rezystancji w obwodzie wirnika silnika indukcyjnego
pierścieniowego. 5. Badanie metod hamowania układu napędowego z silnikiem
indukcyjnym klatkowym.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
N4 Praca w grupach

Strona 3/7

Liczba
godzin

15

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

45

Konsultacje przedmiotowe

0

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

15

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych układów napędowych stosowanych w energetyce
odnawialnej i konwencjonalnej.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe układy napędowe stosowane w energetyce odnawialnej
w zakresie topologii obwodów głównych.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe układy napędowe stosowane w energetyce odnawialnej
w zakresie topologii obwodów głównych, ma świadomość zjawisk zachodzących
w różnych stanach pracy.
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Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe układy napędowe stosowane w energetyce odnawialnej
w zakresie topologii obwodów głównych, ma świadomość zjawisk zachodzących
w różnych stanach pracy. Student zna sposoby sterowania przekształtników
wchodzących w skład układów napędowych.

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe układy napędowe stosowane w energetyce odnawialnej
w zakresie topologii obwodów głównych, ma świadomość zjawisk zachodzących
w różnych stanach pracy. Student zna sposoby sterowania przekształtników
wchodzących w skład układów napędowych, jest świadomy niekorzystnego
oddziaływania przekształtników na sieć zasilającą.

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe układy napędowe stosowane w energetyce odnawialnej
w zakresie topologii obwodów głównych, ma świadomość zjawisk zachodzących
w różnych stanach pracy. Student zna sposoby sterowania przekształtników
wchodzących w skład układów napędowych, jest świadomy niekorzystnego
oddziaływania przekształtników na sieć zasilającą. Student potrafi przedstawić
propozycje działań poprawiających parametry określające jakość energii
elektrycznej.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna struktur topologicznych układów przekształtnikowych
stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy.

Na ocenę 3.0

Student zna struktury topologiczne obwodów głównych układów
przekształtnikowych stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy.

Na ocenę 3.5

Student zna struktury topologiczne obwodów głównych układów
przekształtnikowych stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy
i układy ich sterowania.

Na ocenę 4.0

Student zna struktury topologiczne obwodów głównych układów
przekształtnikowych stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy
i układy ich sterowania. Student zna systemy zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych, nadprądowych stosowanych w układach
przekształtnikowych.

Na ocenę 4.5

Student zna struktury topologiczne obwodów głównych układów
przekształtnikowych stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy
i układy ich sterowania. Student zna systemy zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych, nadprądowych stosowanych w układach
przekształtnikowych, ma wiedzę w zakresie budowy toru sygnału sterującego
elementy energoelektroniczne przekształtnika.

Na ocenę 5.0

Student zna struktury topologiczne obwodów głównych układów
przekształtnikowych stosowanych w aplikacjach przemysłowych dużych mocy
i układy ich sterowania. Student zna systemy zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych, nadprądowych stosowanych w układach
przekształtnikowych, ma wiedzę w zakresie budowy toru sygnału sterującego
elementy energoelektroniczne przekształtnika. Student zna rozwiązania układowe
regulatorów kontrolujących pracę przekształtników.
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 3.0

Student zna metody ograniczające wahania napięcia i prądu w obwodach DC
przekształtników.

Na ocenę 4.0

Student zna metody ograniczające wahania napięcia i prądu w obwodach DC
przekształtników oraz ograniczające zawartość wyższych harmonicznych
w obwodach AC przekształtników.

Na ocenę 5.0

Student zna metody ograniczające wahania napięcia i prądu w obwodach DC
przekształtników oraz ograniczające zawartość wyższych harmonicznych
w obwodach AC przekształtników. Student ma wiedzę w zakresie sposobów
kompensacji mocy biernej przy pomocy przekształtników tranzystorowych
i tyrystorowych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zbudować modelu napędu przekształtnikowego.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zbudować model napędu przekształtnikowego w zakresie obwodu
głównego.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zbudować model napędu przekształtnikowego w zakresie obwodu
głównego wraz z układem sterowania.

Na ocenę 4.0

Student potrafi zbudować model napędu przekształtnikowego w zakresie obwodu
głównego wraz z układem sterowania z zaimplementowanym układem
automatycznej regulacji.

Na ocenę 4.5

Student potrafi zbudować model napędu przekształtnikowego w zakresie obwodu
głównego wraz z układem sterowania z zaimplementowanym układem
automatycznej regulacji potrafi przy tym dobrać nastawy regulatorów.

Na ocenę 5.0

Student potrafi zbudować model napędu przekształtnikowego w zakresie obwodu
głównego wraz z układem sterowania z zaimplementowanym układem
automatycznej regulacji potrafi przy tym dobrać nastawy regulatorów.
Dodatkowo student potrafi zastosować rozwiązania ograniczające niekorzystne
oddziaływanie na sieć zasilającą i na odbiornik (np. ograniczenie tętnień,
poprawa współczynnika mocy itp.).
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

EK1

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

K1 W1 W5 W6
L1

N1 N3

F1
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Efekt
kształcenia
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Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

Cel 2

K1 L1

N2 N3 N4

F2 F3

EK3

Cel 3

K1 W7

N1 N2 N3 N4

F1 F3

EK4

Cel 2 Cel 3

K1

N3 N4

F2 F3

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Wacław Matulewicz — Maszyny elektryczne w energetyce i przemysle, , 2012, Politechnika Gdańska
[2 ] Jan Anuszczyk — Maszyny elektryczne w energetyce Zagadnienia wybrane, , 2005, Wydawnictow Naukowo
Techniczne
[3 ] Tomasz Boczar — Energetyka wiatrowa Aktualne moliwosci wykorzystania, , 2008, Pomiary Automatyka
Kontrola
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Zbigniew Szular (kontakt: zszular@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Janusz Petryna (kontakt: jpetryna@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Arkadiusz Duda (kontakt: aduda@pk.edu.pl)
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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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