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

3

The design of electrical and electronic equipment
WIEiK ELEKTROTECH oIIN PK18 16/17

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
3

Semestry

2

Konstrukcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

15

0

5

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Student poznaje zasady konstrukcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podstawowe dyrektywy dotyczące tych urządzeń oraz związanne z nimi normy PN-EN i oznaczenie CE.

Kod archiwizacji: E058349A
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ukończone studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zasady oznaczena urządzeń znakiem CE
EK2 Wiedza Nabycie wiadomości na temat zasad konstrukcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EK3 Wiedza Zapobieganie zewnętrznym i wewnętrznym zakłóceniom
EK4 Wiedza Poznanie technik uziemiania i ekranowania w zakresie m.cz. i w.cz.
EK5 Wiedza Poznanie podstawowych dyrektyw dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych: LVD,
EMC i M oraz norm PN-EN z nimi związanych.
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Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Przykładowe rozwiąząnia elektronicznych urządzeń sterujących w zastosowaniach
do oświetlenia z lampami LED mocy. Zasada konstrukcji, rozwiązania układowe
i realizowane funkcje.

2

L2

Przykładowe rozwiązania elektronicznych urządzeń sterujących w zastosoawniach
do sterowania urządzeniami elektrycznymi. Zasada konstrukcji, rozwiązania
układowe i realizowane funkcje.

2

L3

Opacowanie rozwiązania układowego zadanego podzespołu elektrycznego lub
elektronicznego.

1

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Oznaczenie CE: podstawy prawne, określenia, dokumentacja, podstawa
oznakowania symbolem CE, wykaz dyrektyw nowego podejścia.

2

W2

Zasada projektowania i konstrukcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Etapy projektowania. Charakterystyka konstrukcyjna urządzeń technicznych.
Własności funkcjonalne i eksploatacyjne urządzeń. Narażenia środowiskowe i ich
wpływ na elementy i podzespoły urządzenia.

2

W3

Rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych. Zapobieganie zewnętrznym
i wewnętrznym zakłóceniom. Sposoby przenikania zakłóceń. Technika uziemiania
i ekranowania w zakresie m.cz. i w.cz.

3
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godzin
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4

Ekranowanie przed wpływem pola elektrycznego i magnetycznego. Podzespoły
rozdzielające obwody; transformatory i transoptory. Połączenia w urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych. Chłodzenie. Rozmieszczenie podzespołów
i połączenia. Zasady bezpiecznej pracy urządzeń.

3

W5

Dyrektywy; LVD, EMC i M. Normy PN-EN z nimi związane. Przykładowe
zestawy norm dla wybranej grupy urządzeń i związane z nimi badania urządzeń.

2

W6

Zasilanie urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Zarządzanie energią.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

20

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

20

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

80

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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9

Sposoby oceny

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

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak wiedzy o znaczeniu CE

Na ocenę 3.0

Znany jest cel wprowadzenia dyrektyw Nowego Podejścia w UE.

Na ocenę 3.5

Znana jest zasada procedur oceny zgodności w fazie projektowania i produkcji
wyrobu.

Na ocenę 4.0

Rola dokunentacji technicznej wyrobu w toku czynności zmierzających do
nadania znaku CE.

Na ocenę 4.5

Znana jest zawartość deklaracji zgodności.

Na ocenę 5.0

Znana jest odpowiedzialnośc: producenta, przedstawiciela producenta, importera,
dystrybutora, montera/instalatora i użytkownika/ pracodawcy za znak CE
naniesiony na urządzeniu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak wiadomości na temat etapów projektowania urządzeń.

Na ocenę 3.0

Znane są etapy projektowania i charakterystyka urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.

Na ocenę 3.5

Znane są własnosci funkcjonalne i elsploatacyjne urządzęń.

Na ocenę 4.0

Główne narażenia środowiskowe i ich wpływ na elementy, podzespoły
i urządzenia .

Na ocenę 4.5

Podzespoły rozdzielejące obwody; transformatory i transoptory. Połączenia
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Chłodzenie. Rozmieszczenie
podzespołów i połączenia. Zasady bezpiecznej pracy urządzeń.

Na ocenę 5.0

Określenie niezawodności urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak informacji na temat źródeł zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych
działajacych na urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Na ocenę 3.0

Znne są źródeła zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych działajacych na
urządzenia elektryczne i elektroniczne.
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Na ocenę 3.5

Wplyw naturanego środowiska elektromagnetycznego; wyładowania
atmosferyczne.

Na ocenę 4.0

Rodzaje zakłóceń od innych urządzeń technicznych. Elektryczność statyczna
i wyładowania elektrostatyczne.

Na ocenę 4.5

Zakłócenia pochodzące od materiałów stosowanych w urządzeniach. Szumy
własne przyrządów półprzewodnikowych. Sposoby przenikania zakłóceń.

Na ocenę 5.0

Technika uziemiania i ekranowania w zakresie m.cz. i w.cz. Przykładowe
rozwiązanie.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak wiadomości na temat uziemiania i ekranowania w zakresie m.cz. i w.cz.

Na ocenę 3.0

Znana jest potrzeba uziemiania i ekranowania w zakresie m.cz. i w.cz.

Na ocenę 3.5

Zasada uziemiania w zakresie m.cz.

Na ocenę 4.0

Zasada uziemiania w zakresie w.cz.

Na ocenę 4.5

Zasada ekranowania podzespołów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Określenie tłumienia pola elektromagnetycznego w mierze decybelowej.

Na ocenę 5.0

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne ekranów.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Brak wiadomości na temat dyrektyw dla urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.

Na ocenę 3.0

Znane są dyrektywy dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych i zakresy ich
stosowania.

Na ocenę 3.5

Dyrektywa niskonapięciowa LVD. Zakresy parametrów elektrycznych dyrektywy.

Na ocenę 4.0

Obszar stosowania dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC.

Na ocenę 4.5

Ogólna informacja na temat dyrektywy maszynowej M. Jakie ma powiązania
z urządzeniami elektrycznymi?

Na ocenę 5.0

Umiejętnośc wyboru norm PN-EN związanych z określoną dyrektywą dla danego
typu urządzenia elektrycznego.

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

L1 L2 L3 W2
W3 W4

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

W3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 1

W3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK5

Cel 1

W5

N1 N2 N3

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Spiralski L. koordynator — Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Warszawa, 1995, Radioelektronik Sp.
z o.o.
[2 ] Kisiel R., Bajera A. — Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych, Warszawa, 1999, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
[3 ] Andrzej J. Marusak — Urządzenia elektroniczne. Część 1. Elementy urządzeń, Warszawa, 2004, WSiP
[4 ] Andrzej J. Marusak — Urządzenia elektroniczne. Część 2. Układy elektroniczne, Warszawa, 2004, WSiP
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wojciech Mysiński (kontakt: mysinski@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
2 dr inż. Wojciech Mysiński (kontakt: mysinski@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)
................................................

Strona 6/6

