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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Sterowanie układami energetyki odnawialnej, PG_00042168

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Jacek Klucznik
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 3.0 42.0 75

Cel przedmiotu Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z pracą źródeł energii odnawialnej w system 
elektroenergetycznego. Sterowanie mocą czynną i bierną elektrowni wiatrowych i elektrowni 
fotowoltaicznych. Sterowanie pracą dodatkowych źródeł mocy biernej: dławiki, baterie kondensatorów, 
statyczne kompensatory (SVC) i generatory mocy biernej (Statcom). Sterowanie magazynami energii.

 

Kodeks sieciowy NC RfG, klasyfikacja modułów wytwarzania energii, wymagania dla modułów A, B, C i D, 
sposoby ich zapewnienia i weryfikacji.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U04] potrafi zaprojektować  
konstrukcję prostego  urządzenia i 
wykonać towarzyszącą temu 
dokumentację techniczną, 
przeprowadzić podstawową 
analizę techniczno-ekonomiczną 
układów energetycznych, w tym 
technologii wykorzystujących 
odnawialne i proekologiczne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową, 
projektować dla nich instalacje 
energetyczne i ich podstawowe  
elementy (w tym oświetlenie 
elektryczne); dobrać, obsługiwać i 
kontrolować   najczęściej   
stosowane urządzenia elektryczne 
i układy napędowe.

Student projektuje i analizuje  
system sterowania mocą bierną w 
farmy wiatrowej lub 
fotowoltaicznej i sprawdza jego 
zgodność z wymaganiami 
przepisów NC RfG

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W05] ma uporządkowaną 
wiedzę z zakresu elektrotechniki i 
elektroniki, niezbędną do 
rozumienia podstaw działania oraz 
doboru maszyn elektrycznych, 
układów przesyłu energii 
elektrycznej i urządzeń 
energoelektronicznych

Student zna możliwości 
regulacyjne źródeł odnawialnych 
w zakresie mocy czynnej i biernej.
Student zna wymagania stawiane 
źródłom odnawialnym  
przyłączanym do sieci 
elektroenergetycznej.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wykład:

 

Wytwarzanie mocy czynnej i biernej przez elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne - charakterystyki PQ, 
sposób sterowania, dostępne zakresy regulacji czas regulacji.Gospodarka mocą bierną farmy wiatrowej/
fotowoltaicznej. Regulacja napięcia. Regulacja częstotliwości. Przegląd dokumentów i wymagań prawnych 
dotyczących integracji farm wiatrowych i fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym.

Laboratorium:

Analiza pracy źródeł odnawialnych systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem środowiska 
obliczeniowego PowerFactory.  Sterowanie mocą czynną i bierną elektrowni wiatrowych i elektrowni 
fotowoltaicznych. Sterowanie pracą dodatkowych źródeł mocy biernej: dławiki, baterie kondensatorów, ). 
Sterowanie magazynami energii.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Teoria obwodów elektrycznych.

 

Maszyny elektryczne.

Sieci elektroenergetyczne

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test wiedzy z przedmiotu (wykład) 60.0% 30.0%
Ocena przygotowanego raportu 
(laboratorium)

60.0% 70.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, 
PWN, Warszawa 2023

 

Machowski J., Lubośny Z.: Stabilność systemu elektroenergetycznego.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.920 s. ISBN
978-83-01-20006-0

Obowiązujące akty prawne z zakresu elektroenergetyki

 

Uzupełniająca lista lektur Wybrane publikacje - Przegląd Elektrotechniczny, IEEE Xplore
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej farmy wiatrowej/farmy fotowoltaicznej.

 

Ocena reakcji farmy na zmianę częstotliwości.

Ocena reakcji farmy na zwarcie.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


