
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Urządzenia i maszyny elektryczne 

 

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 2/4  2/4   

 Liczba godzin w semestrze   30/12  30/16   

 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 2  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Poznanie zasady działania transformatorów i maszyn elektrycznych oraz zjawisk fizycznych 

występujących w transformatorach i maszynach elektrycznych w typowych warunkach pracy 

i zasilania. Poznanie budowy oraz modeli obwodowych transformatorów, maszyn 

asynchronicznych i synchronicznych prądu przemiennego oraz komutatorowych prądu 

stałego i ich charakterystyk eksploatacyjnych. 

  

Metody dydaktyczne:  

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium (2 h) przy uzyskaniu przynajmniej 50% 

maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Obwody elektromagnetyczne transformatorów i maszyn elektrycznych.  

2. Pola magnetyczne maszyn elektrycznych (pulsujące i wirujące), sposoby ich 

wytwarzania.  

3. Indukowane siły elektromotoryczne w uzwojeniach maszyn (siła elektromotoryczna 

transformacji i rotacji).  

4. Budowa i zasada działania transformatorów oraz maszyn elektrycznych prądu 

przemiennego i prądu stałego - schematy zastępcze, parametry, charakterystyki, 

sposoby zasilania i załączania do eksploatacji.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Plamitzer A.M., Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1976. 



 

2. Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa 

1995. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Latek W., Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 1978. 

 

Efekty kształcenia: 

Poznanie zasad działania, budowy i właściwości eksploatacyjnych podstawowych maszyn 

elektrycznych prądu przemiennego i stałego (transformatorów, maszyn indukcyjnych, 

synchronicznych i komutatorowych) oraz sposobu ich zasilania. 

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych charakterystyk 

eksploatacyjnych maszyn elektrycznych indukcyjnych, synchronicznych prądu przemiennego 

i maszyn komutatorowych prądu stałego oraz poznanie właściwości eksploatacyjnych 

maszyn. 

 

Metody dydaktyczne:  
Tradycyjne – wykonywanie pomiarów charakterystyk maszyn na stanowiskach pomiarowych 

w grupach ćwiczących (od 3 do 5 studentów) zakończone opracowaniem sprawozdaniem. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych w programie (przez 

uczestnictwo i oddanie sprawozdania) na ocenę co najmniej dostateczną (3.0). 
 

Treści programowe:  

Pomiar parametrów i właściwości eksploatacyjnych podstawowych rodzajów przetworników 

elektromechanicznych prądu przemiennego i stałego: transformatorów, maszyn indukcyjnych, 

synchronicznych i komutatorowych prądu stałego. 
 

Literatura podstawowa:  

1. Antal L., Janta T., Zieliński P., Maszyny elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001. 
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Praca zbiorowa: Elektrotechnika.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 1990. 
 

Efekty kształcenia: 

Praktyczne poznanie metod pomiaru parametrów i właściwości eksploatacyjnych 

podstawowych rodzajów maszyn elektrycznych prądu przemiennego i stałego 

(transformatorów, maszyn indukcyjnych, synchronicznych i komutatorowych prądu stałego) 

oraz sposobu ich załączania do eksploatacji. 
 

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


