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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zakłócenia elektromagnetyczne i ochrona przeciwporażeniowa
w energoelektronice

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
3

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIS PS27 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

20

0

15

25

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z negatywnym oddziaływaniem układów energoelektronicznych na sieci zasilające
i odbiorniki oraz oddziaływaniem elektromagnetycznym na otoczenie
Cel 2 Zapoznanie studentów z problematyką prądów pojemnościowych w układach energoelektronicznych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Omówienie sposobów ochrony przeciwporażeniowej w energoelektronice

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość zasad pracy podstawowych układów energoelektronicznych
2 Znajomość podstawowych praw teorii obwodów oraz podstaw teorii pola elektromagnetycznego

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma wiedzę dotyczącą niekorzystnego oddziaływania układów energoelektronicznych na sieci
zasilające, odbiorniki i otoczenie
EK2 Wiedza Student zna mechanizmy powstawania prądów pojemnościowych w układach energoelektronicznych
EK3 Wiedza Student zna środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w układach energoelektronicznych
EK4 Umiejętności Student potrafi wskazać i dobrać środki ograniczające niekorzystne oddziaływanie układów
energoelektronicznych na sieci zasilające, odbiorniki i otoczenie

6

Treści programowe
Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Harmoniczne napięć i prądów w sieciach zasilających układy energoelektroniczne

8

K2

Zależność prądów pojemnościowych od parametrów pracy układów
energoelektronicznych i rodzaju sieci zasilających i odbiorczych

6

K3

Kształtowanie napięć i prądów wyjściowych przekształtników

6

K4

Występowanie niebezpiecznych dla człowieka napięć w układach
z przekształtnikami energoelektronicznymi

5

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Oddziaływanie prostowników i regulatorów prądu przemiennego na sieć zasilającą
i odbiorniki, sposoby ograniczenia niekorzystnego oddziaływania

5

W2

Oddziaływanie układów regulacji impulsowej napięcia stałego i falowników na sieć
zasilającą i odbiorniki, sposoby ograniczenia niekorzystnego oddziaływania

4

W3

Prądy pojemnościowe w układach z przekształtnikami energoelektronicznymi

4

W4

Zakłócenia powodowane przez układy energoelektroniczne a rozchodzące się za
pośrednictwem pola elektromagnetycznego

3
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Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W5

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim, pośrednim (ochrona dodatkowa); ochrona
przed dotykiem pośrednim przy wykorzystaniu zabezpieczeń nadprądowych oraz
przy wykorzystaniu wyłączników różnicowoprądowych.

Liczba
godzin
4

Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Oddziaływanie prostowników sterowanych na sieć zasilającą i odbiorniki,
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania

5

L2

Oddziaływanie układów regulacji impulsowej napięcia stałego i falowników
napięcia na sieci zasilające i odbiorniki, ograniczenie niekorzystnego oddziaływania

5

L3

Prądy pojemnościowe w układach z falownikami napięcia Zakłócenia przenoszone
za pośrednictwem pola elektromagnetycznego

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Dyskusja
N4 Konsultacje
N5 Prezentacje multimedialne
N6 Praca w grupach

Strona 3/7

Liczba
godzin

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

60

Konsultacje przedmiotowe

12

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

8

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

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

9

90
3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Ćwiczenie praktyczne
F3 Odpowiedź ustna
F4 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F5 Zaliczenie pisemne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena końcowa jest średnią ocen zaliczenia wiedzy z wykładu, oceny z zaliczenia laboratorium i oceny z zaliczenia laboratorium komputerowego
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ćwiczenie praktyczne

Strona 4/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi wyjaśnić na czym polega niekorzystne oddziaływanie układów
energoelektronicznych na sieci zasilające i odbiorniki

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi wyjaśnić mechanizmy powstawania niekorzystnego oddziaływania
układów energoelektronicznych na sieci zasilające i odbiorniki

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi określić skutki niekorzystnego oddziaływania układów
energoelektronicznych na sieci zasilające i odbiorniki
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna mechanizmy powstawania prądów pojemnościowych w układach
z przekształtnikami energoelektronicznymi.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi przedstawić obwody przepływu prądów pojemnościowych.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi omówić zależność prądów pojemnościowych od parametrów pracy
układów energoelektronicznych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe środki ochrony przeciwporażeniowej

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student zna środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student zna środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosowane
w układach energoelektronicznych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać sposoby pozwalające ograniczyć niekorzystne
oddziaływanie układów energoelektronicznych na sieci zasilające

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać sposoby pozwalające ograniczyć niekorzystne
oddziaływanie układów energoelektronicznych na sieci zasilające, odbiorniki
i otoczenie

Na ocenę 4.5

x
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Na ocenę 5.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Student potrafi dobrać parametry elementów lub układów pozwalających
ograniczyć niekorzystne oddziaływanie układów energoelektronicznych na sieci
zasilające, odbiorniki i otoczenie

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

K1 K2 K3 K4
W1 W2 W4 L1
L2 L3

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 F4 F5
P1

EK2

Cel 2

K2 W3 L3

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 F4 F5
P1

EK3

Cel 3

W5

N1 N3 N5

F1 F2 F3 F4 F5
P1

EK4

Cel 3

W4 W5

N1 N3 N4 N5 N6

F1 F3 F5 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Nowak M., Barlik R., Rąbkowski J. — Poradnik inżyniera energoelektronikaowa w układach energoelektronicznych, Warszawa, 2014, WNT
[2 ] Tunia H., Winiarski B. — Energoelektronika, Warszawa, 1994, WNT
[3 ] Pytlak A., Świątek H. — Ochrona przeciwporażeniowa w układach energoelektronicznych, Warszawa, 2002,
SEP COSiW

Literatura uzupełniająca
[1 ] Krykowski K. — Energoelektronika, Gliwice, 1996, Wyd. Pol. Śląskiej

Literatura dodatkowa
[1 ] Mazgaj W. — Konspekt do wykładu, , 0,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Prof PK Witold Mazgaj (kontakt: wmazgaj@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Witold Mazgaj (kontakt: wmazgaj@pk.edu.pl)
2 dr inż. Zbigniew Szular (kontakt: zszular@pk.edu.pl)
3 dr inż. Arkadiusz Duda (kontakt: aduda@pk.edu.pl)
4 mgr inż. Dariusz Cholewa (kontakt: dcholewa@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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