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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zakłócenia przewodzone w napędach przekształtnikowych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIS PS11 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

2

15

0

25

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Uzyskanie wiedzy z zakresu powstawania, rozprzestrzeniania się i ograniczania zakłóceń przewodzonych
w systemach napędowych zawierających układy przekształtników energoelektronicznych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza z zakresu elektrotechniki, energoelektroniki i napędu elektrycznego.
2 Podstawowa wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.Podstawowa wiedza z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość mechanizmów powstawania, rozprzestrzeniania się i modelowania zakłóceń przewodzonych w układach napędów przekształtnikowych.
EK2 Wiedza Znajomość metod obniżania zakócen przewodzonych oraz wpływu parametrów elementów składowych napędu przekształtnikowego na kształtowanie widma zakłóceń przewodzonych.
EK3 Umiejętności Umiejetność zastosowania wybranych procedur pomiarowych do wyznaczania poziomów zakłóceń przewodzonych.
EK4 Umiejętności Umiejetnosc doboru metod obnizania zakłóceń przewodzonych w układach napędów przekształtnikowych.

6

Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Badanie elementów składowych układu napędu przekształtnikowego w aspekcie
zakłóceń przewodzonych.

4

L2

Badanie poziomów zakłóceń przewodzonych kompletnego układu napędu
przekształtnikowego.

4

L3

Badanie wpływu algorytmów sterowania, czasów przełączeń i parametrów
pasożytniczych na poziomy generowanych zakłóceń przewodzonych w układzie
napędu przekształtnikowego.

4

L4

Badanie układu falownikowego z sinusoidalnym filtrem wyjściowym stosowanym
w celu obniżenia zaburzeń przewodzonych

4

L5

Badanie układu falownikowego z wyjściowym filtrem składowej asymetrycznej
stosowanym w celu obniżenia zaburzeń przewodzonych

4

L6

Badanie napięć zaburzeń elektromagnetycznych w 4-fazowym przekształtniku
DC/DC

5

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie w tematykę zakłóceń przewodzonych w systemach napędów
przekształtnikowych i podstawowe definicje stosowane przy opisie zakłóceń.

1

W2

Mechanizmy powstawania zakłóceń przewodzonych i klasyfikacja zakłóceń.

2

W3

Opis analityczny zakłóceń: napięcie wymuszające, prądy zakłóceń, obwody
rozprzestrzeniania się zakłóceń.

2

W4

Modelowanie zakłóceń przewodzonych: modele cząstkowe elementów systemu,
model całościowy systemu, uproszczenia modelowania.

2

W5

Wpływ algorytmów sterowania, czasów przełączeń i parametrów pasożytniczych
elementów składowych na poziom generowanych zakłóceń przewodzonych

2

W6

Zagadnienia stabilności przebiegów zakłóceń i wpływ wybranych parametrów
systemu na tłumienie zakłóceń.

2

W7

Metody obniżania zakłóceń przewodzonych w systemach napędów
przekształtnikowych.

2

W8

Normalizacja i metody pomiarów z zakresu zakłóceń przewodzonych
przekształtnikowych układów napędowych.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne
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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

40

Konsultacje przedmiotowe

10

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

5

Opracowanie wyników

2

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

3

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

9

60
2.00

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 3.0

Znajomość źródeł, dróg rozpływu i klasyfikacji zakłóceń przewodzonych
w układach napędów przekształtnikowych.

Na ocenę 4.0

Znajomość tematyki zakłóceń przewodzonych w napędach przekształtnikowych
łącznie z ich opisem analitycznym.

Na ocenę 5.0

Znajomość tematyki zakłóceń przewodzonych w napędach przekształtnikowych
łącznie z ocena wpływu czynników decydujących o poziomach zakłóceń.
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Znajomość metod obniżania zakłóceń przewodzonych w układach napędów
przekształtnikowych.

Na ocenę 4.0

Znajomość doboru metod obniżania zakłóceń z wariantami zastosowań zależnie
od rozpatrywanego systemu.

Na ocenę 5.0

Znajomość tematyki obniżania zakłóceń przewodzonych łącznie z kształtowaniem
widma zakłóceń i analitycznym opisem zjawisk.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Umiejętność zastosowania normatywnych procedur pomiarowych zakłóceń
przewodzonych w układzie napędu przekształtnikowego.

Na ocenę 4.0

Umiejętność doboru wymaganej aparatury pomiarowej i przeprowadzenia
pomiarów normatywnych zakłóceń przewodzonych w układzie napędu
przekształtnikowego.

Na ocenę 5.0

Umiejętność przeprowadzenia pełnych pomiarów normatywnych zakłóceń
przewodzonych w układzie napędu przekształtnikowego z uwzględnieniem stanów
pracy systemu dla najwyższych poziomów zakłóceń.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Umiejętność zastosowania metod obniżania zakłóceń przewodzonych w układach
napędów przekształtnikowych.

Na ocenę 4.0

Umiejętność prawidłowego doboru metod obniżania zakłóceń z uwzględnieniem
parametrów układu napędu przekształtnikowego.

Na ocenę 5.0

Umiejętność doboru metod obniżania zakłóceń łącznie z przeprowadzeniem
sprawdzenia skuteczności zastosowanej metody.
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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

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N3

F1 P1

EK2

Cel 1

W1 W6 W7

N1 N3

F1 P1

EK3

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5
L6 W1 W8

N2

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

L4 L5 W1 W6
W7

N2

F1 P1

EK4
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kempski Adam — Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach, Zielona Góra, 2005, Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
[2 ] Wieckowski Tadeusz — Pomiar emisyjnosci urzadzen elektrycznych i elektronicznych, Wrocław, 1997, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
[3 ] Machczynski Wojciech — Wprowadzenie do kompatybilnosci elektromagnetyczne, Poznań, 2010, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
[4 ] — Norma PN-EN 61800-3: Elektryczne układy napedowe mocy o regulowanej predkosci. Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) z uwzglednieniem specjalnych metod badan., , 0,
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Informacje o nauczycielach akademickich

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

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Wojciech Czuchra (kontakt: wczuchra@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Bartosz Woszczyna (kontakt: bwoszczyna@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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