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Energetyka II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Dualizm korpuskularno-falowy. 

2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. 

3. Zjawisko Zeemana. 

4. Modele jądrowe: kroplowy, gazu Fermiego, powłokowy i kolektywny. 

5. Zmienność obciążeń systemu elektroenergetycznego. 

6. Konsekwencje gospodarcze zmienności obciążeń systemu elektroenergetycznego.  

7. Straty mocy w układach elektroenergetycznych.  

8. Obliczanie strat energii czynnej i biernej. 

9. Na czym polega metoda różnic skończonych. 

10. Na czym polega metoda elementów skończonych. 

11. Metoda objętości skończonych. 

12. Podstawy modelowania turbulencji. 

13. Rodzaje modeli matematycznych, równoważność modeli matematycznych. 

14. Powody linearyzacji modelu matematycznego. 

15. Cechy i rola sztucznych sieci neuronowych. 

16. zastosowanie zbiorów rozmytych w modelowaniu matematycznym. 

17. Przyczyny wzrostu znaczenia polityki energetycznej. 

18. Poziom uzależnienia energetycznego Polski na tle innych krajów europejskich. 

19. Na czym polega zasada TPA (Third Party Access) – dostęp strony trzeciej. 

20. Wspólne projekty energetyczne krajów UE. 

21. Na czym polega klauzula solidarności w polityce energetycznej UE. 

22. Podstawowe elementy instalacji parowo-wodnej.  

23. Podstawowe elementy instalacji olejowych i paliwowych.  

24. Charakterystyki pomp wirowych i wyporowych. 

25. Współpraca pomp i sprężarek z rurociągami instalacji energetycznych. 

26. Pojęcie prawdopodobieństwa. 

27. Wartość oczekiwana zmiennej losowej. 

28. Centralne twierdzenie graniczne. 

29. Estymacja – podstawowe pojęcia. Wyznaczanie estymatorów. 

30. Omówić proces regulacji częstotliwości i mocy czynnej w systemie 

elektroenergetycznym. 

31. Omówić proces regulacji napięcia i mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. 

32. Zasady termodynamiki.  

33. Procesy odwracalne i nieodwracalne. 

34. Bodźce i przepływy termodynamiczne. 

35. Źródła entropii w procesach wymiany ciepła i masy. 

36. Egzergia i sprawność egzergetyczna. 

37. Jaką zasadę fizyczną przedstawia równanie Naviera-Stokesa ? 
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38. Scharakteryzuj przepływy laminarne i turbulentne. 

39. Jakie zagrożenia dla pracy maszyn i urządzeń przepływowych niesie kawitacja. 

40. Charakterystyka nowoczesnych siłowni parowych klasycznych i nadkrytycznych. 

41. Charakterystyka nowoczesnych siłowni nuklearnych. 

42. Charakterystyka nowoczesnych siłowni kombinowanych gazowo – parowych. 

43. Charakterystyka nowoczesnych siłowni wykorzystującej odnawialne źródła energii na 

wybranym przykładzie. 

44. Porównanie programów Matlab i Simulink w modelowaniu procesów 

elektroenergetycznych. 

45. Omówić metody odsiarczania spalin.  

46. Wyjaśnić zasadę działania elektrofiltru. 

47. Sekwestracja CO2 i układy wychwytu i magazynowania CO2. 

48. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na środowisko. 

49. Wyznaczanie oporów przepływu w kanałach dla przepływów dwufazowych. 

50. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla wrzenia i kondensacji w 

przepływie. 

51. Pojęcie kogeneracji i trójgeneracji. 

52. Energetyka rozproszona. 

53. Budowa i zastosowanie skojarzonych systemów energetycznych. 

54. Biopaliwa w energetyce skojarzonej. 

55. Utylizacja ciepła odpadowego w energetyce. 

56. Obliczenia bilansu mocy w rozdzielnicy. 

57. Zasady doboru przewodów i zabezpieczeń typowych obwodów elektrycznych. 

58. Elementów ochrony przeciwporażeniowej prądem. 

59. Pomiary przemysłowe w energetyce i stosowane urządzenia pomiarowe. 

60. Różnica w budowie reaktora wodnego wrzącego i ciśnieniowego.  


