
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Teoria obwodów 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/3 2/3 2/3   

 Liczba godzin w semestrze   15/8 30/16 30/14   

 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1 2 3   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Uzupełnienie przez studenta wiedzy z zakresu właściwości i parametrów elementów obwodu 

elektrycznego oraz analizy liniowych obwodów analogowych w stanie ustalonym i prostych 

obwodów nieliniowych przy zastosowaniu metod klasycznych i sieciowych. Uzyskana 

wiedza stanowi podstawę do dalszego studiowania zagadnień związanych ze stanami 

przejściowymi oraz problematyką przebiegów okresowych odkształconych i ich analizą. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład uzupełniony ćwiczeniami rachunkowymi. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Egzamin pisemny, podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów na 

egzaminie. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawy elektrostatyki i elektromagnetyzmu: pole elektryczne i jego podstawowe 

wielkości, opór elektryczny i podział materiałów z punktu widzenia przewodnictwa 

elektrycznego, kondensatory, pole magnetyczne prądu elektrycznego i jego 

podstawowe wielkości, pole magnetyczne w żelazie, prosty obwód magnetyczny, 

indukcja elektromagnetyczna, samoindukcja, indukcja wzajemna, prądy wirowe. 

2. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego: Proste obwody prądu stałego, 

zasady strzałkowania, prawo Ohma i Kirchhoffa, łączenie źródeł energii elektrycznej, 

prąd zmienny, zasada wytwarzania, podstawowe wielkości prądu przemiennego, 

przedstawienie sinusoidy za pomocą fazora, wartość skuteczna i wartości średnie, 

elementy idealne R,L,C w obwodzie prądu sinusoidalnego, wykresy wektorowe, 

szeregowe i równolegle obwody prądu sinusoidalnego, zastosowanie metody liczb 

zespolonych do analizy obwodów elektrycznych. 



 

3. Moc i energia w obwodach 1-no i 3-fazowych: praca i moc elektryczna, moc prądu 

zmiennego, moc pobierana przez idealne elementy R,L,C, moc pozorna ,czynna 

i bierna obwodów 1-no i 3-fazowych, trójkąt mocy, poprawa współczynnika mocy 

w obwodach 1-no i 3-fazowych,pomiar mocy w układach 1-no i 3-fazowych. 

4. Dwójniki i czwórniki: dwójniki reaktancyjne jedno i wieloelementowe; czwórniki 

pasywne i ich połączenia. 

5. Przebiegi okresowe niesinusoidalne: rozkład na szereg Fouriera, rodzaje symetrii 

sygnałów okresowych odkształconych, wartość skuteczna i średnia, moc przebiegów 

niesinusoidalnych. 

6. Ochrona przeciwporażeniowa: układy połączeń sieci 1-no i 3-fazowych niskiego 

napięcia, ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, zasada działania 

wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Bolkowski S., Elektrotechnika teoretyczna. tom 1. WNT, Warszawa 1999. 

2. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Atabiekow G.I., Teoria liniowych obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 1986. 

 

Efekty kształcenia: 

Zrozumienie podstawowych praw fizycznych elektrotechniki i nabycie umiejętności wyboru 

sposobów i metod analizy liniowych obwodów analogowych i podstawowych obwodów 

nieliniowych prądu stałego i okresowego, prądu przemiennego z wykorzystaniem metod 

operatorowych i metod komputerowych. 

 

Język wykładowy: polski 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Matematyka oraz ćwiczeń z przedmiotu Fizyka 

I. 

 

Cele kształcenia:  

Uzyskanie przez studenta umiejętności rozwiązywania zadań w zakresie stanów ustalonych 

obwodów 1-no i 3- fazowych przy wykorzystaniu metod klasycznych oraz liczb zespolonych.  

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia rachunkowe.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych.  

 

Treści programowe:  

1. Analiza obwodów elektrycznych prądu stałego obejmująca: 

a) szeregowe i równolegle obwody prądu stałego, 

b) zasady strzałkowania, 

c) prawo Ohma i Kirchhoffa, 

d) łączenie źródeł energii elektrycznej. 



 

2. Analiza obwodów elektrycznych prądu przemiennego obejmująca: 

a) obwody elektryczne 1-no i 3-fazowe prądu zmiennego, szeregowe i 

równolegle obwody prądu sinusoidalnego 

b) obliczanie wartości skutecznej i wartości średniej, obliczanie obwodów 

zawierających elementy idealne R,L,C, wykresy wektorowe, 

c) zastosowanie metody liczb zespolonych do analizy obwodów elektrycznych, 

d) obliczanie mocy i energii w obwodach 1-no i 3-fazowych, moc pozorna, 

czynna i bierna, 

e) moc pobierana przez idealne elementy R,L,C, trójkąt mocy, 

f) poprawa współczynnika mocy. 

 

Literatura podstawowa: 

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

Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Bolkowski S., Elektrotechnika teoretyczna, tom I. Teoria obwodów elektrycznych, 

WNT, Warszawa 1998. 

2. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H., Teoria obwodów elektrycznych - Zadania, WNT, 

Warszawa 1995. 

 

Efekty kształcenia: 

Uzyskanie przez studenta umiejętności wyznaczania parametrów prostych obwodów 

elektrycznych prądu stałego i przemiennego.  

 

 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Uzyskanie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów elektrycznych w obwodach 

liniowych i nieliniowych o skupionych i rozłożonych parametrach wraz z analizą widmową. 

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia laboratoryjne i symulacyjne z kontrolą poziomu przygotowania studenta do zajęć. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena z wszystkich wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawowe twierdzenia teorii obwodów. 

a) Zasada superpozycji, Twierdzenie o zastępczym źródle napięciowym Thevenin’a. 

b) Dopasowanie na maksimum mocy czynnej. 

2. Stany nieustalone w obwodach RC, RL, RLC. 

3. Obwody rezonansowe. 

4. Pomiary parametrów czwórników. 

a) Wyznaczanie macierzy Y ([Y]). 

b) Wyznaczanie macierzy A ([A]). 

5. Badanie czwórników w dziedzinie czasu i częstotliwości. 



 

a) w dziedzinie czasu (odpowiedź czwórnika na dowolne pobudzenie), 

b) w dziedzinie częstotliwości (funkcje charakterystyczne). 

6. Analiza widmowa sygnałów periodycznych, szereg Fouriera. 

7. Obwody nieliniowe. 

8. Sztuczna linia długa. 

9. Obwody sprzężone magnetycznie. 

10. Rezonans dla wyższych harmonicznych. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Bolkowski S., Elektrotechnika teoretyczna. tom 1. WNT, Warszawa 1999. 

2. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Greblicki W., Teoretyczne podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 2006. 

 

Efekty kształcenia: 

Praktyczna weryfikacja nabytych wiadomości teoretycznych oraz uzyskanie umiejętności 

przeprowadzania pomiarów złożonych zjawisk fizycznych występujących w obwodach 

elektrycznych. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, prof. zw. 

dr inż. Grzegorz Wiśniewski 


