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

3

Transmission and Distribution Lines Design
WIEiK ENERGET oIN PW31 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

5

10

10

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cele przedmiotu "Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych" polega na tym, żeby student zapoznał sie
z warunkami pracy linii napowietrznych w rożnych umowach klimatyzacyjnych, pochodzeniem i dzałaniem sił
na elementy linii napowietrznych oraz ich obliczeń oraz metodach wyboru elementow linii napowietrznych.

Kod archiwizacji: DAE174AF
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Linie napowietrzne są najważnejszymi elementami sieci elektrycznych przesyłowych. Niezawodność przesyłu dużych strumieni mocy na pewne odległości określa praktycznie całkowite niezawodnosca linii napowietrznych
o napięciu wysokim i nadwysokim. Przede wszystkim tutaj chodzi o niezawoność mechaniczną przewodów,
linek, słupów, izolatorów oraz przymocowań. Pod czas projektowania linii napowietrznych prowadzi się pokolejne obliczania elektryczne i mechaniczne, ktore na ostatnim etapie powinny doprowadzić do optymalnego
rozwiazania stosownie zaprojektowanej linii. Oprócz tego w celu efektywnej eksploatacji potrzebuje sie znac
i rozumieć warunki pracy linii napowetrznych w różnych umowach atmosferycznych co pozwoli orientować
się w przyczynach możliwych awarii linii napowietrznych. Z tego punktu widzenia przedmiot Kostrukcia linii
napowetrznych jest ważnym dla elektroenergetyków. W celu opanowania przedmiotu student powinen mieć
wedzę z mechaniki technicznej, matematyki (rozdzialy pochodny, całki, operacii z wektorami), fizyki (elektromagnetyzm, termodynamika, wlasciwosci mechaniczne metali, prawo Houka).
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Konstrukcii linii napowetrznych, spelniajacy funkcji linii oraz kazdego jej element, wplywy atmosferyczne i reliefu na konstrukcii linii.
EK2 Wiedza Sily mechaniczne, dzialajace na przewody linii napowetrznych I ich pochodzenie.
EK3 Wiedza Sily mechaniczne dzialajace na slupy i izilatory linii napowetrznych.
EK4 Wiedza Zalozenia, ktory zaklada sie pod czas obliczania obciazen dzialajacych na przwody I elementy linii
napowetrznych. Obciezenia w celu wyboru przewodow linii napowietrznych.
EK5 Wiedza Obciezenia dzialajace na przewody i elementy linii napowietrznych z uwzgliednienijem zmiany temperatury. Obliczenia maksymalnego odstepu pomiedzy slupami.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Funkcii linii napowetrznych jsko element sieci elektrycznech przesylowych
I rozdzielczych. Konstrukcji linii napowetrznych oraz ich elementow podstawowych
(przewodow, linek, slupow, izolatorow I inne) I ich rola. Sposoby przymocowan
przewodow na izolatorach. Sily dzialajancy na elementy linii napowetrznych oraz
ich pochodzenie. Zalozenia, ktory przyjmuja sie pod czas obliczen sil, dzialajacych
na element linii napowetrznych oraz wplywow atmosferycznych. Obliczania sil
I naprazen, dzialajacych na przewody I linki bez uwzgliednienia lodu I wiatru.
Uwzgliednienie dzialania lodu, wiatru oraz reliefu pod czas obliczen naprazen
przewodow linii napowetrznych. Obliczania krytycznych odstepow pomiedzy
slupami zaliezne od stref klimatycznych oraz reliefu. Obliczanie naprezen
w lanciuchach izolatorow w przypadku trasy prostej I skreconej. Analiza warunkow
pracy slupow koncowych, odstepnych I innych. Obliczania gabarytow linii
napowetrznych w przypadkach uwzgliednienia zmiany temperatury. Warunki pracy
elementoe linii napowetrznych w przypadku oberwania jednego z przewodow.
Metoda obliczen I wyboru elementow linii napowetrznych dla przypadkow zmiany
temperatury. Pojencie o kolejnosci projektowania linii napowetrznych.
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Liczba
godzin
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

c

Liczba
godzin
10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Dyskusja
N4 Konsultacje
N5 Inne
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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

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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2.00

Sposoby oceny

Ocena pracy studenta odbywa sie w sposob srawdzania wiedzi teoretycznych oraz praktycznych. Ocena wpisuje sie
zespolona z uwzglednieniem odpowiedzi na pytania teoretyczne I zdolnosci prowadzenia obliczen zadan dotyczacych
wyboru elementow linii napowietrznych.
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Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie zna konstrukcii linii I funkcji spelniajace linia oraz jej elemenow.

Na ocenę 3.0

Zna przyznaczenie linii i elementy glowne linii napowietrznych.

Na ocenę 3.5

Zna konstrukcii i przyznaczenie linii oraz wplywy atmosferyczne.

Na ocenę 4.0

Zna konstrukcji i funkcji elementow linii napowietrznych.

Na ocenę 4.5

Zna konstrukcji, przyznaczenie, funkcji elementow linii oraz wplywy
atmosferyczny na elementy linii.

Na ocenę 5.0

Zna konstrukcji, przyznaczenie I funkcji spelniajace linija oraz jej elementami.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie w stanie nazwac sil dzialajacych na przewody linii napowietrznych.

Na ocenę 3.0

Zna klasyfikacja sil dzialajoncej na przewody.

Na ocenę 3.5

Zna klasyfikacja sil dzialajoncej na przewody I ich pochodzenie.

Na ocenę 4.0

Zna dzialanie sil dzialajoncej na przewody od wagi wlasnej przewodu i liodu.

Na ocenę 4.5

Zna dzialanie sil dzialajoncej na przewody od wagi wlasnej przewodu i wiatru.

Na ocenę 5.0

W stanie policzyc dzalanie wszystkich sil na przewod
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie w stanie powiedzic o silach dzialajacych na slupy i izolatory.

Na ocenę 3.0

Zna klasyfikacja sil dzialajoncych na slupy albo izolatory.

Na ocenę 3.5

Zna klasyfikacja sil dzialajoncych na slupy i izolatory podporcze.

Na ocenę 4.0

Zna klasyfikacja sil dzialajoncych na slupy i lanciuchi izolatorow.

Na ocenę 4.5

Zna klasyfikacja sil dzialajoncych na slupy i izolatory w stanie normalnym pracy
przewodow.

Na ocenę 5.0

Zna klasyfikacja sil dzialajoncych na slupy i izolatory w stanie oberwania jednego
z przewodow.
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0

Nie w stanie nazwac zalozen pod czas obliczen linii napowietrznych.

Na ocenę 3.0

Zna zalozenia dla obliczen przewodow linii napowietrznych.

Na ocenę 3.5

Zna zalozenia dla obliczen przewodow i izolatorow linii napowietrznych.

Na ocenę 4.0

Zna zalozenia dla obliczen przewodow linii napowietrznych slupow i izolatorow.

Na ocenę 4.5

Zna zalozenia dla obliczen przewodow, slupow oraz izolatorow linii
napowietrznych I w ctanie powiedzic cele obliczen przewodow.

Na ocenę 5.0

Zna zalozenia dla obliczen przewodow, slupow oraz izolatorow linii
napowietrznych oraz koliejnosc obliczen w celu wyboru przewodow.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie w stanie powiedzic kolejnosc obliczen przewodow I elementow linii
napowietrznych

Na ocenę 3.0

Zna kolejnosc obliczen przewodow linii napowietrznych przy zmianie temperatury.

Na ocenę 3.5

Zna kolejnosc obliczen przewodow linii napowietrznych przy zmianie temperatury
I w stanie obliczyc maksymalny odstep pomiedzy slupami.

Na ocenę 4.0

Zna kolejnosc obliczen przewodow, slupow I izolatorow linii napowietrznych przy
zmianie temperatury.

Na ocenę 4.5

Zna kolejnosc obliczen przewodow linii napowietrznych przy roznych
wysokosciach przymocowania przewodow.

Na ocenę 5.0

Zna kolejnosc obliczen slupow I izolatorow linii napowietrznych. przy oberwaniu
jednego z przewodow.
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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_W06, K_U09

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1

EK2

K_W06, K_U09

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1

EK3

K_W06, K_U09

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1

EK4

K_W06, K_U09

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3 N4 N5

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

EK5

K_W06, K_U09

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Notatki z wykładów — ., ., 0, .
[2 ] Normy do projektowania linii napowietrznych — ., ., 0, .
[3 ] pod redakcja Szczesnego Kujszczyka — Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Warszawa, 1990, Panstwowe
wydawnictwo Naukowe

Literatura uzupełniająca
[1 ] . — 1.Norny projektowania sieci przesylowych I rozdzielczych, ., 0, .
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab.inż. Vasyl Hudym (kontakt: gudymvi@ukr.net)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof. dr hab.inż. Vasyl Hudym (kontakt: gudymvi@ukr.net)
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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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