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Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)
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(niestacjonarne)
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Wykład

30

2

18

1,2

Laboratorium

15

1

9

0,6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów ze współczesnymi napędami przekształtnikowymi oraz metodami ich sterowania.
Zapoznanie studentów z budową, działaniem i podstawowymi charakterystykami, napędów energooszczędnych wykorzystujących nowoczesne silniki o poprawionej
charakterystyce energochłonności oraz nowoczesne energoelektroniczne układy sterowania.
Ukształtowanie podstawowej wiedzy z zakresu pracy i eksploatacji napędów elektrycznych oraz doboru podzespołów nowoczesnych napędów elektrycznych.
Wyrobienie umiejętności obliczania charakterystycznych wielkości elektrycznych determinujących dobór urządzeń w nowoczesnych energooszczędnych napędach
elektrycznych.
Wyrobienie umiejętności obliczania kosztów zakupu i eksploatacji nowoczesnych systemów napędowych.
Uświadomienie wpływu nowych technologii na zmniejszenie energochłonności systemów elektrycznych.

Wymagania wstępne
Podstawy elektrotechniki
Teoria obwodów
Maszyny i napęd elektryczny
Podstawy energoelektroniki

Zakres tematyczny
Efektywności energetyczna napędów elektrycznych. Klasy energetyczne napędów elektrycznych. Budowa i konstrukcje energooszczędnych napędów elektrycznych. Dobór mocy
napędu elektrycznego. Układy przekształtnikowe w napędach prądu przemiennego. Układy przekształtnikowe w napędach prądu stałego. Dobór systemu napędowego pod
względem trybu pracy. Energooszczędność w napędach grupowych. Nowoczesne energooszczędne układy sterowania i regulacji napędów z silnikami indukcyjnymi,
synchronicznymi oraz prądu stałego. Dobór wyposażenia dodatkowego napędów elektrycznych.
Napędy przekształtnikowe. Dwu- i czterokwadrantowe napędy asynchroniczne, Napędy przekształtnikowe z silnikami prądu stałego, silnikami synchronicznymi i reluktancyjnymi.
Silniki bezszczotkowe prądu stałego. Metody sterowania napędów przekształtnikowych: sterowanie skalarne, sterowanie polowo zorientowane, bezpośrednie sterowanie
momentem. Układy sterowania bezczujnikowego. Układy automatycznej regulacji prędkości obrotowej, momentu i położenia. Dynamika zamkniętych układów napędowych.
Serwonapędy nadążne i przestawne.

Metody kształcenia
wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
laboratorium: zajęcia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Potrafi wymienić zalety i wady napędów: dwu- i czterokwadrantowych napędów

K_W10

egzamin - ustny, opisowy,

asynchronicznych, napędów przekształtnikowych z silnikami prądu stałego, silnikami

K_W16

testowy i inne

synchronicznymi i reluktancyjnymi oraz silników bezszczotkowych prądu stałego.

K_W25

zaliczenie - ustne, opisowe,

Forma zajęć
Wykład

testowe i inne
Student potrafi zaprojektować prosty system napędowy, dobrać jego podstawowe

K_W16

bieżąca kontrola na

Wykład

elementy sposród elementów dostepnych na rynku oraz oszacowac koszty jego zakupu

K_W17

zajęciach

Laboratorium

i eksploatacji.

K_W19

egzamin - ustny, opisowy,

K_W20

testowy i inne

K_U07
K_U18
K_U19
Student zna budowe i zasady sterowania energooszczednymi systemami napedowymi

K_W16

egzamin - ustny, opisowy,

które wykorzystuja silniki o podwyzszonej klasie energochlonnosci oraz nowoczesne

K_W17

testowy i inne

uklady energoelektroniczne

Wykład

zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

Rozróżnia układy regulacji prędkości obrotowej, momentu i położenia.

K_W16

egzamin - ustny, opisowy,

K_W25

testowy i inne

Wykład

zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne
Student potrafi przeprowadzic pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i

K_W12

wykonanie sprawozdań

mechanicznych w nowoczesnych napedach elektrycznych oraz potrafi efektywnie

K_W16

laboratoryjnych

sterować systemami napedowymi

K_W17

Laboratorium

K_U06
K_U07
K_U19

Warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze lub na podstawie
egzaminu.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

65

40

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

35

60

Łącznie

100

100

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

2

Łącznie

4

4

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