
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Maszyny i elementy napędu elektrycznego  

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr II/4  II/4 II/4  

 Liczba godzin w semestrze   30/15  15/9 15/9  

 Forma zaliczenia zal. na ocenę  zal. na ocenę zal. na ocenę  

 Liczba punktów ECTS 2  2 2  

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Elektrotechnika. 

 

Cele kształcenia:  

Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy odnośnie do zasady działania, właściwości 

ruchowych i możliwości eksploatacyjnych maszyn i elementów napędu elektrycznego.  

 

Metody dydaktyczne 

Wykład uzupełniony ćwiczeniami laboratoryjnymi  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Egzamin pisemny. Podstawa zdania egzaminu jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby 

punktów na egzaminie. 

 

Treści programowe:  

1. Maszyny elektryczne niewirujące: Transformator 1-no fazowy, budowa, zasada 

działania, stan jałowy i stan zwarcia, autotransformator, budowa, zastosowanie, 

transformator 3-fazowy,regulacja napięcia w transformatorze, autotransformator, 

przekładniki prądowe i napięciowe. 

2. Maszyny elektryczne wirujące: maszyna prądu stałego - budowa i zasada działania, 

silnik bocznikowy i szeregowy-charakterystyki robocze, rozruch i regulacja prędkości 

obrotowej, pole magnetyczne wirujące i jego zastosowanie w maszynach 

synchronicznych i asynchronicznych prądu przemiennego, silnik indukcyjny 1-no i 3-

fazowy i podstawowe charakterystyki, rozruch i regulacja prędkości obrotowej 

silników asynchronicznych klatkowych i pierścieniowych, silniki liniowe indukcyjne, 

alternatory. 

3. Napęd elektryczny: struktura i elementy napędu elektrycznego, charakterystyki 

mechaniczne, hamowanie silników prądu stałego i przemiennego, wielomaszynowe 

układy napędowe, sposoby doboru silnika do warunków pracy, sprzęgła 

elektromagnetyczne, luzowniki. 

 



Literatura podstawowa: 

1. Hempowicz P. i inni: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow. WNT, 

Warszawa 2005.  

2. Miedziński B. Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. PWN, Warszawa 

2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Kowalewski Z, Maszyny i napęd elektryczny, PWN, Warszawa 1989. 

2. Stein Z. Maszyny elektryczne, WSiP warszawa 1995. 

 

Efekty kształcenia: 

Wykorzystanie wiedzy o działaniu, regulacji i eksploatacji nowoczesnych maszyn prądu 

stałego i przemiennego w napędzie elektrycznym w praktyce. 
 

Język wykładowy: polski. 

 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Elektrotechnika.  

 

Cele kształcenia:  

Uzyskanie przez studenta praktycznej wiedzy i umiejętności łączenia obwodów 

elektrycznych, pomiarów mocy i energii elektrycznej oraz bezpiecznej obsługi i badania 

podstawowych parametrów silników i transformatorów.  

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia laboratoryjne. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Treści programowe:  

1. Pomiar mocy i energii odbiorników 1 –no fazowych. 

2. Pomiar mocy i energii odbiorników 3- fazowych. 

3. Kompensacja mocy biernej. 

4. Badanie silnika indukcyjnego klatkowego. 

5. Badanie transformatora 1-no fazowego. 

6. Dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej. 
 

Literatura podstawowa: 

1. Miedziński B. Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. PWN, Warszawa 

2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Stein Z. Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa 1995. 
 

Efekty kształcenia: 

Wykorzystanie wiedzy o działaniu, regulacji i eksploatacji nowoczesnych maszyn prądu 

stałego i przemiennego w napędzie elektrycznym w praktyce. 
 



PROJEKT; 
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Elektrotechnika. 

 

Cele kształcenia:  

Nabycie umiejętności analizy wybranego zagadnienia z problematyki maszyn i napędów 

elektrycznych wraz z umiejętnością doboru napędu elektrycznego we własnym projekcie.  

 

Metody dydaktyczne:  

Analiza przypadku, dyskusja moderowana. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Opracowanie tematu i przygotowanie projektu. 

 

Treści programowe:  

1. Dobór elementów zasilania, zabezpieczenia i sterowania silnikami. 

2. Problematyka praktycznego doboru silników elektrycznych prądu: 

a) stałego, 

b) przemiennego 1-no i 3 - fazowego, 

c) do układów napędowych o wybranych charakterystykach mechanicznych. 

3. Zastosowanie wybranych elementów w projekcie: 

a)  hali produkcyjnej, 

b) wieloelementowej maszynie zasilanej elektrycznie, 

c) robotyzacji procesu produkcyjnego. 
 

Literatura podstawowa: 

1. Kowalewski Z, Maszyny i napęd elektryczny, PWN, Warszawa 1989. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Stein Z. Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa 1995. 
 

 Efekty kształcenia: 

Wykorzystanie wiedzy o działaniu, regulacji i eksploatacji nowoczesnych maszyn prądu 

stałego i przemiennego w napędzie elektrycznym w praktyce. 
 

Osoby prowadzące: 

prof.dr hab.inż. Bogdan Miedziński, prof. zw. 

dr inż. Grzegorz Wiśniewski  


