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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Integration of wind farms with the power grid, PG_00060402

Kierunek studiów Oceanotechnika

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski
Angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

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 dr hab. inż. Jacek Klucznik

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 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 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Zapoznanie z przesyłaniem energii elektrycznej z farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego. 
Poznanie podstawowych urządzeń układu wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej. Nauka podstaw obliczeń 
poziomów napięć, strat mocy i strat energii. Wykorzystanie programów komputerowych w analizach farm 
wiatrowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Znajomość słownictwa 
specjalistycznego. Umiejętność 
rozumienia wykładów.
Rozumienie tekstów 
specjalistycznych.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_U82] posiada umiejętność 
sprawnego pozyskiwania i 
przetwarzania informacji w języku 
obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
dotyczących kierunku studiów 
oraz środowiska akademickiego

Znajomość słownictwa
specjalistycznego. Rozumienie
tekstów specjalistycznych.
Umiejętność korzystania ze źródeł
online w jęz. angielskim i 
przygotowania raportu w j. 
angielskim.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W06] ma uporządkowaną,  
rozszerzoną wiedzę o 
inżynierskich metodach i 
narzędziach projektowych 
umożliwiających wykonywanie 
zaawansowanych projektów z 
zakresu budowy i eksploatacji 
obiektów oraz systemów 
oceanotechnicznych

Student wyjaśnia schematy 
zastępcze i parametry  linii 
kablowej, transformatora, dławika.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W05] ma uporządkowaną, 
rozszerzoną wiedzę w zakresie 
projektowania, budowy i 
eksploatacji obiektów oraz 
systemów oceanotechnicznych

Student oblicza starty mocy i 
poziomy napięć w sieci farmy 
wiatrowej.  
Student analizuje gospodarkę 
mocy biernej farmy.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Wiadomości o strukturze systemu elektroenergetycznego, główne urządzenia będące elementami układów 
wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Wytwarzanie mocy czynnej i biernej przez elektrownie 
wiatrowe, charakterystyki PQ. Sieci elektroenergetyczne morskie i lądowe - zadania, struktura, parametry. 
Przesył energii elektrycznej liniami prądu stałego (DC) i przemiennego (AC). Schematy zastępcze 
elementów systemu elektroenergetycznego. Obliczanie rozpływów prądów i mocy, strat mocy, poziomów 
napięć w sieciach zasilanych jednostronnie oraz w sieciach węzłowych. Gospodarka mocą bierną. 
Regulacja napięcia. Dokumenty i wymagania prawne dotyczące integracji farm wiatrowych z systemem 
elektroenergetycznym.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Teoria obwodów elektrycznych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Indywidualna praca własna, ocena 
przygotowanego raportu

60.0% 70.0%

Test wiedzy z przedmiotu 60.0% 30.0%

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

 

Żmuda K.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. 
Wybrane zagadnienia z przykładami. Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2012.

 

Uzupełniająca lista lektur Wasiak I., ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział 
energii elektrycznej publikacja dostępna bezpłatnie w Internecie

 

Wybrane publikacje - Przegląd Elektrotechniczny, IEEE Xplore

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Dobór kabli farmy wiatrowej

 

Obliczanie strat mocy i energii w farmie wiatrowej

Dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej farmy wiatrowej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


