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WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie wykładu z przedmiotu Maszyny elektryczne. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest poznanie budowy i zasady działania mikromaszyn elektrycznych oraz 
podstawowych metod zasilania i sterowania przetworników elektromechanicznych 
stosowanych w przemysłowych układach automatyki. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium (2h) przy uzyskaniu przynajmniej 50% 
maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Charakterystyka mikromaszyn elektrycznych dla automatyki – podstawowe 
wymagania.  

2. Metody analizy mikromaszyn prądu przemiennego.  
3. Podstawowe rodzaje mikromaszyn: silniki 1.fazowe komutatorowe prądu 

przemiennego, silniki komutatorowe prądu stałego, silniki 1.fazowe indukcyjne, 
silniki synchroniczne.  

4. Silniki skokowe: zasada działania, sposoby sterowania, odmiany konstrukcji, 
charakterystyki mechaniczne, zastosowania.  

5. Przetworniki połoŜenia: transformatory połoŜenia kątowego, selsyny i łącza 
selsynowe, konstrukcja i zasada działania, łącze transformatorowe.  

6. Przetworniki prędkości i połoŜenia: prądnice tachometryczne prądu stałego, prądnice 
tachometryczne indukcyjne 2.fazowe, prądnice tachometryczne synchroniczne, układy 
pomiaru prędkości i połoŜenia.  



7. Silniki wykonawcze prądu stałego: zasada budowy i działania, odmiany 
konstrukcyjne, systemy sterowania napięciem wzbudzenia i twornika.  

8. Silniki wykonawcze prądu przemiennego: 2.fazowe indukcyjne silniki wykonawcze, 
zasada budowy i działania, systemy sterowania i odmiany konstrukcyjne, równania 
napięć i momentu.  

9. Praktyczne układy regulacji z zastosowaniem elektrycznych maszynowych elementów 
automatyki. 
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Efekty kształcenia: 
Wyjaśnienie zjawisk fizycznych zachodzących w elektrycznych maszynowych elementach 
automatyki pracujących w układach napędowych małej mocy, które mogą być przydatne 
wszystkim inŜynierom zatrudnionym w zakładach o wysokim stopniu automatyzacji procesu 
produkcji oraz zakładach produkujących mikromaszyny lub w instytutach przemysłowych. 
 
Język wykładowy: polski 
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