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

3

Electric Power Engineering
WIEiK EIA20_21_IST_ST oIS PK11 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Elektroenergetyka

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

5

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przedstawienie procesów przesyłu, rozdziału oraz zużycia energii elektrycznej (Zasady pracy systemu elektroenergetycznego). Wiedza o zadaniach sieci i ich strukturze pozwoli zorientować się w tendencjach perspektywy
rozwoju systemu elektroenergetycznego w sensie typów elektrowni oraz nowych rozwiązaniach stosownych do
konstrukcji elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 2 Uzyskanie wiedzy o strukturze energetyki krajowej, składowych obiektów energetycznych oraz ich parametrach. Efektywność gospodarki państwowej, zależność od zasobów energii elektrycznej, wartości energii
elektrycznej oraz od sposobów wytwarzania; Efektywność ekonomiczna elektroenergetyki na poziomie generacji, przesyłu, rozdziało i zużycia energii elektrycznej. Poznanie zagadnień jakości energii elektrycznej, wpływ
odbiorników na jakość energii elektrycznej, sposoby poprawy jakości energii elektrycznej

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Dla opanowania danego przedmiotu student powinien mieć dostateczny zakres wiedzy z teoria obwodów elektrycznych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz podstawowa wiedzę dotyczącą maszyn elektrycznych
oraz napędu elektrycznego.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Struktura energetyki państwowej, typy elektrowni i zasady ich działania, oraz
role w pokryciu mocy pod czas maksymalnego obciążenia.
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 Struktura sieci przesyłowych i rozdzielczych oraz funkcje sieci i jej składowych.
EK3 Wiedza Efekt kształcenia 3 Znajomość układów stacji transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wpływu
na niezawodność przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.
EK4 Wiedza Efekt kształcenia 4 znajomość roli i zadań sieci elektrycznych oraz ich klasyfikacja; Przyczyny pogarszania jakości energii elenktycznej w sieci rozdzielczych i przesyłowych oraz techniczne rozwiązania stosowane
w celu jej poprawy.
EK5 Umiejętności Efekt kształcenia 5 Umiejętność dobrania podstawowych parametrów elementów systemu
elektroenergetycznego do wymagań stawianych systemowi.
EK6 Umiejętności Efekt kształcenia 6 Umiejętność wyznaczenia parametrów pracy systemu dla zadanych danych
wejściowych.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Struktura energetyki państwowej, typy elektrowni i zasady ich działania, oraz role
w pokryciu mocy pod czas maksymalnego obciążenia.

2

W2

Struktura sieci przesyłowych i rozdzielczych oraz funkcje sieci i jej składowych.

2

W3

Układy stacji transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wpływ na niezawodność
przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

2

W4

Rola i zadania sieci elektrycznych oraz ich klasyfikacja.

2

W5

Praca systemu elektroenergetycznego w stanach ustalanych i nieustalonych.
Stabilność systemu elektroenergetycznego. Kryteria stabilności.

3

W6

Metody regulacji napięcia w węzłach systemu elektroenergetycznego. Kompensacja
mocy biernej.

2
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godzin
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Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W7

Przyczyny pogarszania jakości energii elenktycznej w sieci rozdzielczych
i przesyłowych oraz metody rozwiązania dla jej poprawy.

Liczba
godzin
2

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Treści programowe 1 W trakcie zajęć studenci w zespołach 1-2 osobowych
wykonują projekt dotyczący wyznaczenia parametrów pracy systemu
elektroenergetycznego na podstawie zadanej struktury systemu i założonych
obciążeń w punktach węzłowych systemu. Pierwszym etapem projektu jest dobór
parametrów podstawowych elementów systemu na podstawie danych dotyczących
obciążenia punktów węzłowych systemu. Następnie układane są równania dla
ustalonego stanu pracy systemu elektroenergetycznego. Ostatnim punktem
projektu jest wyznaczenie parametrów pracy systemu i kompensacja mocy biernej
w punktach systemu, w których jest to wymagane.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Dyskusja
N6 Dane znamionowe dobieranych urządzeń
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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

30

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

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Test pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Oddanie projektu oraz pozytywna ocena z testu
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania podstawowe.

Na ocenę 3.0

Zna struktura energetyki państwowej, typy elektrowni I wykresy obciążeń.
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Na ocenę 3.5

Zna struktura energetyki państwowej, typy elektrowni I zasady działania
elektrowni cieplnych.

Na ocenę 4.0

Zna struktura energetyki państwowej, typy elektrowni, zasady działania
elektrowni cieplnych I jądrowych

Na ocenę 4.5

Zna struktura energetyki państwowej, typy elektrowni, zasady działania
elektrowni cieplnych, jądrowych I wodnych.

Na ocenę 5.0

Zna struktura energetyki państwowej, typy elektrowni i zasady ich działania oraz
rola elektrowni w systemie elektroenergetycznym.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania podstawowe.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe struktury sieci przesyłowych i rozdzielczych

Na ocenę 3.5

Zna struktury sieci elektrycznych oraz składowe sieci.

Na ocenę 4.0

Zna struktury sieci elektrycznych, składowe sieci oraz funkcje składowych

Na ocenę 5.0

Zna struktury sieci elektrycznych, składowe sieci oraz funkcje sieci i ich
składowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie ma pojęcia o układach stacji i ich wpływie na systemy elektroenergetyczne

Na ocenę 3.0

zna układy stacji Sn/nn

Na ocenę 3.5

Znajomość układów stacji transformatorowych i rozdzielczych

Na ocenę 4.0

Znajomość układów stacji transformatorowych i rozdzielczych oraz ich wpływu
na niezawodność przesyłu i rozdziału energii elektrycznej
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie zna roli, zadań sieci elektrycznych i ich klasyfikacji.

Na ocenę 3.0

znajomość roli i zadań sieci elektrycznych oraz ich klasyfikacja

Na ocenę 4.0

znajomość roli i zadań sieci elektrycznych oraz ich klasyfikacja; Znajomość
przyczyn pogarszania jakości energii eklektycznej w sieci rozdzielczych
i przesyłowych oraz techniczne rozwiązania dla jej poprawy.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Student potrafi dobrać parametrów podstawowych elementów systemu
elektroenergetycznego do wymagań stawianych systemowi

Na ocenę 4.0

Student potrafi dobrać parametrów podstawowych elementów systemu
elektroenergetycznego do wymagań stawianych systemowi i określić ich wpływ na
pracę systemu
Efekt kształcenia 6
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Na ocenę 3.0

Student potrafi zapisać równania ustalonego stanu pracy systemu
elektroenergetycznego

Na ocenę 4.0

Student potrafi zapisać równania ustalonego stanu pracy systemu
elektroenergetycznego oraz potrafi wyznaczy parametrów pracy systemu dla
zadanych danych wejściowych
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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

EiA_W23

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 P1

N1 N2 N4 N5 N6

F1 P1

EK2

EiA_W23

Cel 1

W2 W3 P1

N1 N2 N4

F1 P1

EK3

EiA_W13
EiA_W23

Cel 1

W2 W3 W4 W5
P1

N1 N2 N4

F1 P1

EK4

EiA_W23

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 P1

N1

P1

EK5

EiA_U17
EiA_U18

Cel 1 Cel 2

W3 W5 W6 W7
P1

N1 N2 N4 N5 N6

F1 P1

EK6

EiA_U17
EiA_U18
EiA_U21
EiA_U27

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 P1

N1 N2 N4 N5 N6

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Henryk Markiewicz — Instalacje elektryczne, Warszawa, 2008, Wydawnictwo
[5 ] S. Kujaszczyk — Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Wraszawa, 1990, Wydawnictwo

Literatura uzupełniająca
[1 ] Lejdy B — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Warszawa, 2007, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Bartosz Rozegnał (kontakt: brozegnal@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
2 dr inż. Bartosz Rozegnał (kontakt: brozegnal@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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