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Lp. Nazwa przedmiotu semestr Odpowiedzialny  

1. Elektryczne pojazdy 
autonomiczne 

7 
E 

ARiSS 

Prof. J. Guziński 15W, 15L 

 

Program przedmiotu 
Wykład 
Wiadomości wstępne. Zapotrzebowanie energii, ocena pojemności akumulatorów, 
liczniki zużycia energii pojazdu, szacowanie zasięgu jazdy. Gromadzenie energii i 
przekształtniki do współpracy ze źródłami energii: akumulatorami, kołem zamachowym, 
ogniwami paliwowymi, superkondensatorami. Układy automatyki przekształtnikowego 
napędu pojazdów z silnikami elektrycznymi. Napędy pojazdów z silnikami z magnesami 
trwałymi. Napędy elektryczne w pojazdach hybrydowych: spalinowo – elektrycznych. 
Metody sterowania silnikkami elektrycznymi w pojazdach. Sterowanie bezczujnikowe. 
Nadrzędne sterowanie pojazdem. Sterowanie kierunkiem jazdy. Sterowanie w stanach 
awaryjnych. Konstrukcja przekształtników. Napędy łodzi elektrycznych i statków 
powietrznych. 
Laboratorium 
Cześć symulacyjna w zakresie modelowania napędów elektrycznych pojazdów. 
Ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące m.in. pojazd typu melex, trójkołowiec, mała 
platformę autonomiczną z solarami, robot do zbierania piłek z pola itp.. Stacjonarne 
napędy elektryczne z silnikami PMSM i BLDC. Napędy z silnikami pięciofazowymi. 
Projekt elektrycznego pojazdu autonommicznego 
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Lp. Nazwa przedmiotu semestr Odpowiedzialny  

1. Projektowanie obwodów 
drukowanych 

7 
E 

ARiSS 

Prof. J. Guziński 15W, 15L 

 
Program przedmiotu 
Wykład 
Informacje ogólne. Materiały: laminaty, przewodniki elektryczne, pasty lutownicze, 
lakiery, maski lutownicze, kleje przewodzące. Technologie wytwarzania. Etapy 
produkcji: narzędzia, maszyny, drukowanie, trawienie, frezowanie, lutowanie, klejenie, 
metalizacja, laminowanie. Lutowanie bezołowiowe. Zasady projektowania obwodów 
drukowanych według wymogów produkcji DFM. Wymagania techniczne obwodów 
drukowanych. Obciążalności połączeń. Obwody jedno, dwu i wielowarstwowe. Montaż 
przewlekany i montaż powierzchniowy SMD. Obudowy elementów. Dobór wielkości 
płytki, rozmieszczenie elementów, odprowadzanie ciepła, odległości miedzy ścieżkami, 
prowadzenie ścieżek. Zakłócenia w obwodach drukowanych. Testowanie obwodów. 
Obowiązujące normy.  
Systemy wspomagania komputerowego CAD. Dedykowane oprogramowanie: 
schematy, obwody PCB, automatyczne projektowanie, weryfikacja, symulacja, 
wizualizacja 3D. Szybkie prototypowanie układów elektronicznych. Dokumentacja 
konstrukcyjna, pliki Gerber. 
Projekt 
Zajęcia projektowe związane z zakresem wykładu – komputerowe projektowanie 
obwodów drukowanych. Projekt wybranego obwodu drukowanego układu 
elektronicznego przy wykorzystaniu oprogramowania PCB. Wykonanie i montaż układu. 
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1. Projektowanie układów 
napędowych i systemów 
przekształtnikowych 

7 
E 

ARiSS 

Prof. J. Guziński 15W, 15L 

 
Program przedmiotu 
Obliczanie układów napędowych. Dobór silników elektrycznych do przemysłowych 
systemów napędowych m.in. taśmociągów, maszyn górniczych, dźwigów itp. 
Projektowanie specjalnych układów napędowych: samochody i rowery elektryczne, 
łodzie i samoloty elektryczne . Dobór elementów pomocniczych: sprzęgła, hamulce, 
czujniki prędkości, czujniki momentu. Energooszczędny hybrydowy układ napędowy 
jazdy żurawia budowlanego. Napędy elektryczno –spalinowe generatorów 
podtrzymania zasilania. Dobór przekładni mechanicznej. Dobór nastaw regulatorów w 
układach automatyki napędu elektrycznego. 
Wykonanie projektu układu napędowego z silnikiem prądu zmiennego zasilanym z 
przemiennika częstotliwości. Projekt filtru silnikowego do napędu prądu przemiennego z 
falownikiem napięcia i silnikiem asynchronicznym klatkowym. 
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1. Podstawy 
elektromobilności 
 
MODUŁ 

7 
E 

stacj. 
niestacj. 

prof. Leszek 
Jarzębowicz 
prof. Jacek 
Skibicki 
prof. Dariusz 
Karkosiński 

30W, 30L 

 
Przedmioty: 
1.Pojazdy i źródła energii: 10 W, 10 L – odpowiedzialny prof. Leszek Jarzębowicz. 
Treści programowe: Elektromobilność i środowisko, dynamika ruchu pojazdów, dobór 
mocy napędu, efektywność energetyczna, hamownie odzyskowe, zasobniki energii, 
zasięg pojazdów zasobnikowych, ogniwa paliwowe, trakcyjne układy napędowe z 
silnikami prądu przemiennego oraz stałego, maszyny elektryczne, przekształtniki 
energoelektroniczne, sieci informatyczne pojazdów. 
 
2.Infrastruktura systemów transportowych: 10 W, 10P – odpowiedzialny prof. Jacek 
Skibicki. 
Treści programowe: 

 Systemy transportowe, podział i klasyfikacja, obszary zastosowań, zadania 
przewozowe, podstawowe parametry i pojęcia. 

 Porównanie systemów transportowych pod kątem infrastruktury i parametrów 
użytkowych, efektywność energetyczna, zużycie energii, bezpieczeństwo 
przewozów, tendencje rozwoju. 

 Infrastruktura transportu kolejowego, kategorie linii kolejowych, stacje, zasilanie 
pojazdów trakcyjnych, podstawy sterowania. 

 Infrastruktura transportu drogowego, elementy sterowania ruchem, wspomaganie 
pracy kierowcy, problemy związane z nadmiernym ruchem, kongestia, wypadki, 
zanieczyszczenie środowiska, metody przeciwdziałania. 

 Zasilanie autonomicznych (drogowych) pojazdów elektrycznych, ładowarki, 
zasobniki energii, kwestie bilansu energetycznego. 

 Wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby rozwoju elektromobilności. Problemy 
budowy infrastruktury przesyłowej, odnawialne źródła energii 

3. Automotive mechatronics – 10W, 10L - odpowiedzialny prof. Dariusz Karkosiński. 
Treści programowe: Wyposażenie mechatroniczne pojazdów samochodowych: warunki 
pracy i związane z tym wymagania. Urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej. Klasyfikacja i budowa maszyn elektrycznych w samochodach o napędzie 
spalinowym i hybrydowym: alternatory, rozruszniki, zintegrowane rozruszniko-
alternatory, elektryczne napędy pomocnicze. Zasady doboru alternatorów. Budowa i 



diagnostyka układów zapłonowych i wtryskowych: czujniki, urządzenia wykonawcze, 
sterowniki silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Ekologiczne aspekty rozwoju 
motoryzacji. Rozwiązania i wyposażenie prowadzące do zmniejszenia emisji związków 
toksycznych. Pokładowe systemy diagnostyczne. Sieci komunikacyjne. Systemy 
kontroli trakcji pojazdów.  LABORATORIUM Wyznaczanie właściwości elektrycznych 
alternatorów, układów zapłonowych, czujników i urządzeń wykonawczych. 
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1. Regulacja napięć w 
systemie 
elektroenergetycznym 

7 
E 

ARISS 

prof. Ryszard 
Zajczyk 
Laboratorium: dr 
R. Kowalak lub 
dr P. 
Szczeciński 

15W, 15L 

 

Treść przedmiotu: 

Kryteria i ograniczenia regulacji napięcia. Ograniczenia techniczne, standardy. Kryteria 

regulacji. Algorytmy i struktura układu sterowania. Algorytmy regulacji obszarowej. 

Racjonalna struktura układu sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej. 

Regulatory pojedynczych urządzeń: generatorów, transformatorów, baterii 

kondensatorów. Konstrukcje, algorytmy, badanie, uruchomianie. Regulatory grupowe 

węzłów wytwórczych ARNE i węzłów sieciowych ARST. Regulatory nadrzędne. 

Określanie wartości zadanych dla regulacji grupowej. Regulacja napięcia w sieciach SN 

i nN. Kompensacja mocy biernej. 
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1. Zakłócenia urządzeń i 
systemów 

7 
E 

ARiSS 
stacj./ 

niestacj. 

Prof. J. Łuszcz 15W, 15L 

 
Opis (dłuższa nazwa) 

 Zakłócenia elektromagnetyczne pracy urządzeń elektronicznych i systemów 

sterowania we współczesnych instalacjach elektrycznych. 

Cel 

 Wyjaśnienie przyczyn coraz częstszego występowania zakłóceń w pracy 
urządzeń. 

 Zaprezentowanie przykładów wzajemnego zakłócania urządzeń elektronicznych. 

 Omówienie przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych do 
ograniczania zakłóceń.  

Zakres 

 Źródła i propagacja zaburzeń EM. 

 Rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych (EM) wytwarzanych przez urządzenia 
elektryczne. 

 Potencjał zakłócający rożnych rodzajów zaburzeń EM.  

 Przykłady sposobów ograniczania zakłóceń w wybranych aplikacjach. 

 Elementy projektowania układów o zwiększonej odporności na zaburzenia EM. 

 Badania inżynierskie odporności urządzeń na zakłócanie. 
Laboratorium 

 Pokazy przykładów wzajemnego zakłócania urządzeń i systemów. 

 Prezentacja metod pomiaru emisji EM urządzeń. 

 Pokazy testowania odporności urządzeń na zakłócenia EM. 

 Próba rozwiązania przykładowego problemu zakłóceń (opcjonalnie, dla 
chętnych) 

 


