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1

9

0,6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
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Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi układami i właściwościami przekształtników energoelektronicznych pracujących w charakterze interfejsów OZE. Ukształtowanie
umiejętności doboru typu, topologii oraz parametrów interfejsów energoelektronicznych w rozproszonych elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych. Uświadomienie
znaczenia sposobów i jakości przekształcania energii elektrycznej.

Wymagania wstępne
Podstawy elektroenergetyki, Podstawy energoelektroniki, Rozproszone źródła energii i transport elektryczny

Zakres tematyczny
Wykład
Wprowadzenie. Charakterystyka rozproszonych źródeł energii.
Charakterystyka rozproszonych elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych z OZE.
Sprzęganie źródeł energii elektrycznej OZE z systemem dystrybucyjnym. Układy współpracujące z siecią i układy autonomiczne.
Przekształtniki energoelektroniczne z algorytmami MPPT do sprzęgania OZE prądu stałego (systemy fotowoltaiczne (PV), ogniwa paliwowe (FC) oraz inne).
Przekształtniki energoelektroniczne z algorytmami MPPT do sprzęgania OZE prądu przemiennego (generatory wiatrowe (WG), generatory geotermalne (TG) oraz biogazowe).
Interfejsy energoelektroniczne ze sprzężeniem typu DC Bus.
Interfejsy energoelektroniczne ze sprzężeniem typu HFAC.
Przekształtniki sieciowe interfejsów energoelektronicznych OZE.
Interfejsy energoelektroniczne OZE z dwukierunkowym przepływem energii.
Podsumowanie i trendy rozwojowe interfejsów energoelektronicznych OZE.
Laboratorium
Badania właściwości funkcjonalnych i energetycznych regulatorów PWM do systemów PV.
Badania właściwości funkcjonalnych i energetycznych regulatorów MPPT do systemów PV.
Badania właściwości dwukierunkowego przekształtnika AC/DC.
Badanie właściwości interfejsu energoelektronicznego w układzie typu Grid Tied współpracującego z siecią elektroenergetyczną.
Badania właściwości interfejsu energoelektronicznego w układzie typu Off Grid do systemów autonomicznych.

Badanie właściwości interfejsu w układzie hybrydowym do systemów z zasobnikiem energii i systemem PV

Metody kształcenia
Wykład: wykład konwencjonalny (multimedialny), wykład problemowy
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Student potrafi określić podstawowe właściwości sprzęgów

K_U06

wykonanie sprawozdań

energoelektronicznych oraz ma świadomość ich znaczenia w dystrybucyjnych

K_U17

laboratoryjnych

Student ma podstawową wiedzę o funkcjach układów energoelektronicznych w

K_W20

kolokwium

Wykład

dystrybucyjnych systemach elektroenergetycznych z OZE.

K_W25

Student ma świadomość znaczenia sposobów i jakości przekształcania energii

K_K01

kolokwium

Wykład

elektrycznej w dystrybucyjnych systemach elektroenergetycznych z OZE

K_K02

wykonanie sprawozdań

Laboratorium

Laboratorium

systemach elektroenergetycznych z OZE

laboratoryjnych
Student ma wiedzę o na temat właściwości podstawowych przekształtników

K_W11

energoelektronicznych typu AC/DC, DC/DC, AC/AC i DC/AC

K_W14

kolokwium

Wykład

Warunki zaliczenia
Wykład
W skład oceny końcowej wchodzą: ocena z kolokwiów z wagą 100%
Laboratorium
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych wystawianych za wykonane przez studentów sprawozdanie z każdych zajęć laboratoryjnych.
Ocena końcowa
Ocena końcowa przedmiotu jest wyznaczana, jako średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich form przedmiotu z wagą: wykład 60%, laboratorium 40%.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

60

45

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

40

55

Łącznie

100

100

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

2

Łącznie

4

4

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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