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

3

Renewable Energy Sources
WIEiK ENERGET oIN PW34 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
6

Semestry

2

Odnawialne źródła energii elektrycznej n

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

6

15

0

15

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z dostępnymi źródłami energii odnawialnej oraz problemami w zastosowaniu tych źródeł
Cel 2 Poznanie układów pracy źródeł odnawialnych z systemem elektroenergetycznym oraz w systemach autonomicznych
Cel 3 Podstawowe modele oraz metody kontroli źródeł odnawialnych
Kod archiwizacji: C47039DA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Symulacja układów połączeń źródeł odnawialnych jako ilustracja ich pracy z systemem elektroenergetycznym

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstaw elektrotechniki
2 Znajomość podstaw programu Matlab Simulink

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość charakterystyk pracy źródeł odnawialnych
EK2 Umiejętności Umiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii ze źródła odnawialnego wraz z układem jej akumulacji
EK3 Wiedza Znajomość metod kontroli zarówno samych źródeł jak i kontroli ilości i jakości energii oddawanej
do sieci
EK4 Umiejętności Umiejętność budowy modeli źródeł odnawialnych oraz ich układów podłączenia do sieci w programie Matlab Simulink

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz charakterystyka tych
źródeł

3

W2

Energia słoneczna - charakterystyka przetworników energii promieniowania
słonecznego na energię cieplną i elektryczną

3

W3

Energia wiatru - charakterystyka najczęściej stosowanych obecnie układów
wiatraków wraz z elementami ich kontroli oraz układami ich podłączenia do sieci

3

W4

Energia wody - typowe układy pozyskiwania energii wodnej oraz składowania
energii w postaci energii potencjalnej wody

3

W5

Urządzenia do akumulacji energii z naciskiem na akumulacje energii możliwej do
przetworzenia na energie elektryczna do współpracy ze źródłami odnawialnymi

3

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Budowa modeli elementów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

3

K2

Budowa modeli elementów zdolnych składować energie wraz z ich ograniczeniami

3
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Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K3

Projekt grupowy (grupy 2-osobowe) układów przyłączenia źródeł odnawialnych do
sieci lub projekty układów autonomicznych

5

K4

Symulacja projektów wraz z interpretacja wyników

2

K5

Prezentacja multimedialna projektów na forum grupy

2

Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wprowadzenie oraz szkolenie BHP

3

L2

Ćwiczenie 1 Badanie charakterystyk ogniwa fotowoltaicznego zamontowanego na
dachu budynku wydziału

3

L3

Ćwiczenie 2 Badanie układu transferu energii do sieci dla generatora elektrowni
wodnej o zmiennej prędkości obrotowej

3

L4

Ćwiczenie 3 badanie ogniwa Peltiera jako przetwornika energii cieplnej na
elektryczną

3

L5

Opracowanie sprawozdań oraz ich ocena

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Dyskusja
N5 Prezentacje multimedialne
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

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

30

Opracowanie wyników

25

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

4.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Projekt zespołowy
F3 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Minimum 80% obecnosci na wykładach a w przeciwnym razie dodatkowy test zaliczajacy
W2 obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych i oddanie wszystkich sprawozdań

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nieznajomość charakterystyk pracy źródeł odnawialnych

Na ocenę 3.0

Znajomość charakterystyk pracy źródeł opartych na odzysku energii z wody
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Na ocenę 3.5

Znajomość charakterystyk pracy źródeł opartych na odzysku energii z wody,
promieniowania słonecznego

Na ocenę 4.0

Znajomość charakterystyk pracy źródeł opartych na odzysku energii z wody,
promieniowania słonecznego oraz wiatru

Na ocenę 4.5

Znajomość charakterystyk pracy źródeł opartych na odzysku energii z wody,
promieniowania słonecznego oraz wiatru a także możliwości pozyskiwania energii
z biomasy

Na ocenę 5.0

Znajomość charakterystyk pracy źródeł opartych na odzysku energii z wody,
promieniowania słonecznego oraz wiatru a także możliwości pozyskiwania energii
z biomasy - charakterystyki chwilowe oraz długoterminowe tych źródeł
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nieumiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii z jakiegokolwiek
źródła odnawialnego wraz z jej układem akumulacji

Na ocenę 3.0

Umiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii cieplnej oraz
elektrycznej ze słońca wraz z układami jej akumulacji

Na ocenę 3.5

Umiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii cieplnej oraz
elektrycznej ze słońca, wiatru wraz z układami jej akumulacji

Na ocenę 4.0

Umiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii cieplnej oraz
elektrycznej ze słońca, wiatru oraz wody wraz z układami jej akumulacji

Na ocenę 4.5

Umiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii cieplnej oraz
elektrycznej ze słońca, wiatru oraz wody wraz z układami jej akumulacji oraz
alternatywne możliwości akumulacji energii elektrycznej

Na ocenę 5.0

Umiejętność skonstruowania systemu pozyskiwania energii cieplnej oraz
elektrycznej ze słońca, wiatru oraz wody wraz z układami jej akumulacji oraz
alternatywne możliwości akumulacji energii elektrycznej oraz jej odzyskiwania
w okresie największego zapotrzebowania
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nieznajomość żadnych charakterystyk oraz metod kontroli urządzeń
pozyskujących energie ze źródeł odnawialnych

Na ocenę 3.0

Znajomość charakterystyk oraz systemów przyłączenia do sieci wiatraków oraz
farm wiatrowych

Na ocenę 3.5

Znajomość charakterystyk oraz systemów przyłączenia do sieci wiatraków oraz
farm wiatrowych i elektrowni wodnych

Na ocenę 4.0

Znajomość charakterystyk oraz systemów przyłączenia do sieci wiatraków oraz
farm wiatrowych i elektrowni wodnych a także ogniw fotowoltaicznych,

Na ocenę 4.5

Znajomość charakterystyk oraz systemów przyłączenia do sieci wiatraków oraz
farm wiatrowych i elektrowni wodnych a także ogniw fotowoltaicznych, układy
kontroli tych źródeł dla współpracy z siecią
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Znajomość charakterystyk oraz systemów przyłączenia do sieci wiatraków oraz
farm wiatrowych i elektrowni wodnych a także ogniw fotowoltaicznych, układy
kontroli zarówno dla pracy autonomicznej jak i współpracy z siecią

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

Nieumiejętność stworzenia modelu oraz jego opisu dla dowolnego źródła energii
odnawialnej

Na ocenę 3.0

Umiejętność stworzenia modelu oraz jego opisu dla źródła energii pozyskiwanej
z wody

Na ocenę 3.5

Umiejętność stworzenia modelu oraz jego opisu dla źródła energii pozyskiwanej
z wody oraz z wiatru

Na ocenę 4.0

Umiejętność stworzenia modelu oraz jego opisu dla źródła energii pozyskiwanej
z wody oraz z wiatru a także z promieniowania słonecznego

Na ocenę 4.5

Umiejętność stworzenia modelu oraz jego opisu dla źródła energii pozyskiwanej
z wody oraz z wiatru a także z promieniowania słonecznego oraz budowa systemu
kontroli pozwalającej na optymalna prace tych źródeł

Na ocenę 5.0

Umiejętność stworzenia modelu oraz jego opisu dla źródła energii pozyskiwanej
z wody oraz z wiatru a także z promieniowania słonecznego oraz budowa systemu
kontroli pozwalającej na optymalna prace tych źródeł, umiejętność budowy
układu akumulacji energii
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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

K_W26

Cel 1 Cel 2

W1 W2 K1 L1
L2

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

K_U04

Cel 2 Cel 3

W2 W3 K2

N1 N3 N4

F2 F3 P1

EK3

K_W26

Cel 3 Cel 4

W4 W5 K2 K3
K4 L3 L4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P1

EK4

K_U16, K_K08

Cel 3 Cel 4

W5 K5 L4 L5

N1 N4 N5

F1 F3 P1
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11

Wykaz literatury

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab.inż. Jerzy Szczepanik (kontakt: jerzy_szczepanik@hotmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Jerzy Szczepanik (kontakt: jerzy_szczepanik@hotmail.com)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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