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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ENERGOELEKTRONIKA, PG_00038401

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Krzysztof Iwan
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Krzysztof Iwan

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20
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

20 8.0 72.0 100

Cel przedmiotu Nauczyć się analizy oraz zrozumieć zasady działania podstawowych elementów i układów 
energoelektronicznych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U08] potrafi zaprojektować 
prosty układ z wykorzystaniem 
elementów elektronicznych i 
energoelektronicznych

Student potrafi definiować funkcje 
układu energoelektronicznego 
oraz potrafi zaprojektować prosty 
układ przekształtnikowy.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W10] zna podstawy 
przetwarzania, użytkowania i 
racjonalnego wykorzystywania 
energii elektrycznej, w tym zasady 
trakcji elektrycznej w różnych 
systemach transportowych

Student zna zasadę działania 
przyrządów oraz przekształtników 
energoelektronicznych. 
Specyfikuje wymagania jakie 
powinien spełniać układ
energoelektroniczny pod kątem 
zaburzeń i efektywnych metod ich 
ograniczania.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W03] zna podstawowe 
metody analizy obwodów prądu 
stałego i przemiennego, 
podstawowe prawa elektrotechniki 
oraz własności elementów 
obwodów elektrycznych

Student potrafi wytłumaczyć i 
analizować działanie 
podstawowych układów 
energoelektronicznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

Student potrafi realizować zadania 
i pomiary laboratoryjne w ramach 
pracy zespołowej.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł, integrować je, 
dokonywać ich interpretacji oraz 
wyciągać wnioski i formułować 
opinie; ma umiejętność 
samokształcenia m.in. w celu 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych

Student potrafi posługiwać się 
danymi katalogowymi elementów 
energoelektronicznych oraz zna 
znaczenie podstawowych 
parametrów. Potrafi wykorzystać 
dostępne programy symulacyjne.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu WYKŁAD 1. Znaczenie energoelektroniki w nowoczesnej elektryce. 2. Łączniki energoelektroniczne - 
przegląd, budowa, parametry statyczne i dynamiczne, model termiczny. 3. Nowoczesne materiały 
półprzewodnikowe. 4. Prostownik diodowy. 5. Tyrystorowe prostowniki sterowane. 6. Cyklokonwertory. 7. 
Sterownik prądu przemiennego. 8. Impulsowe przekształtniki DC-DC. 9. Teoria modulacji w zastosowaniu 
do układów przekształtnikowych. 10. Falownik tranzystorowy. 11. Przekształtniki z komutacją rezonansową. 
12. Falowniki wielopoziomowe i przekształtniki matrycowe. 13. Prostowniki PWM. 14. Szeregowe i 
równoległe filtry aktywne. 15. Przegląd wybranych zagadnień układów energoelektronicznych: 
zniekształcenia sieciowe, układy UPS, układy PFC. LABORATORIUM 1. Sterownik prądu przemiennego. 2. 
Prostownik diodowy jednofazowy. 3. Beztransformatorowe przekształtniki DC-DC 4. Jednofazowy falownik 
napięcia .

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw teoretycznych oraz metod analizy obwodów elektrycznych przedstawionych w ramach 
przedmiotu "Obwody elektryczne". Znajomość zagadnień związanych z fizyką półprzewodników 
przedstawionych w ramach przedmiotu "Elektronika".

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Laboratoirum 60.0% 40.0%
Egzamin 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Tunia H., Smirnow A., Nowak M., Barlik R.: Układy 
Energoelektroniczne. Warszawa: WNT 1998. 2. Nowak M., Barlik R.: 
Poradnik inżyniera energoelektronika. Warszawa: WNT 1998. 3. 
Mohan N., Undeland T.M., Robbins W.P., Power Electronics: 
Converters, Applications and Design, 3rd Edition, John Willey & Sons, 
Inc, 2003. 4. Kaźmierkowski M.P., Matysik J.T., Wprowadzenie do 
elektroniki i energoelektroniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2005. 5. Tunia H., Winiarski B.: 
Energoelektronika. WNT, Warszawa 1994.

Uzupełniająca lista lektur 1. Opolski A: Zadania z energoelektroniki część I prostowniki, 
Wydawnictwo PG 1994.

 

2. Musznicki P., Turzyński, M., Racewicz Sz.: Przekształtniki 
energoelektroniczne DC - DC, Wydawnictwo PG 2012.

2. http://ieeexplore.ieee.org/

3. http://www.ipes.ethz.ch/

 

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Diody mocy budowa, parametry, charakterystyki statyczne i dynamiczne, typy i ich cechy szczególne.
2. Tyrystory budowa, parametry, charakterystyki statyczne i dynamiczne, typy i ich cechy szczególne.
3. Tranzystory MOSFET  budowa, parametry, charakterystyki statyczne i dynamiczne.
4. Tranzystory IGBT budowa, parametry, charakterystyki statyczne i dynamiczne, typy i ich cechy 

szczególne.
5. Moc pozorna, czynna, bierna w układach przekształtnikowych.
6. Prostownik diodowy jednopulsowy przebiegi napięć i prądów przy obciążeniach R, RL, RE, RLE, RLD, 

RC. Podstawowe zależności.
7. Prostowniki diodowe 1 kierunkowe, p-pulsowe właściwości, przebiegi, podstawowe zależności.
8. Diodowy mostek jednofazowy z obciążeniem R,RC,RL, RLE zasada działania, podstawowe przebiegi 

napięć i prądów. Podstawowe zależności.
9. Diodowy mostek trójfazowy z obciążeniem R zasada działania, przebiegi napięć i prądów. Podstawowe 

zależności.
10. Tyrystorowy jednopulsowy prostownik sterowany z obciążeniem RL, R, RE zasada działania, przebiegi 

prądów i napięć, podstawowe zależności.
11. Tyrystorowy dwupulsowy prostownik sterowany z obciążeniem RL, R zasada działania, przebiegi 

prądów i napięć, podstawowe zależności.
12. Tryby pracy tyrystorowego prostownika sterowanego z obciążeniem RLE.
13. Tyrystorowy trójpulsowy prostownik sterowany z obciążeniem R zasada działania, przebiegi prądów i 

napięć, podstawowe zależności.
14. Sterownik napięcia przemiennego z obciążeniem R i RL zasada działania, przebiegi napięć i prądów, 

podstawowe zależności.
15. Beztransformatorowe przetwornice DC-DC układy obniżające napięcie (buck) oraz podwyższające 

napięcie (boost) budowa, zasada działania, podstawowe zależności, przebiegi napięć i prądów, tryby 
pracy układu, podstawowe charakterystyki.

16. Tyrystorowe przekształtniki nawrotne budowa, zastosowania, zasada działania.
17. Cyklokonwertory budowa, właściwości, sterowanie.
18. Jednofazowy mostkowy falownik napięcia budowa, zasada działania, metody regulacji wartości 

podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego.
19. Modulacja PWM oraz PDM.
20. Trójfazowy falownik napięcia (mostek trójfazowy).
21. Modulacja metodą wektora przestrzennego SVPWM.
22. Falowniki prądu budowa, podstawowe właściwości i cechy szczególne.
23. Układy rezonansowe - zasada działania, właściwości.
24. Falowniki matrycowe budowa, podstawowe właściwości.
25. Falowniki wielopoziomowe budowa, podstawowe właściwości.
26. Prostownik PWM budowa, zasada działania, właściwości.
27. Zniekształcenia sieciowe, filtry aktywne budowa, odmiany, zasada działania.
28. Prostowniki diodowe wielopulsowe - układy typu ATRU budowa, właściwości.
29. Układy PFC zastosowania, budowa, podstawowe właściwości.
30. Układy UPS zastosowania, odmiany, budowa, podstawowe właściwości.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


