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STUDENCI ELEKTROTECHNIKI
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (KENER) prowadzi działalność dydaktyczną na kierunku studiów:

Elektrotechnika
Na tym kierunku Katedra prowadzi zajęcia
i sprawuje opiekę nad specjalnością Prze-

twarzanie i UŜytkowanie
Elektrycznej (PUE).

Energii

W Katedrze pracuje 25 nauczycieli akademickich w tym 3 profesorów Politechniki Śląskiej
i 13 doktorów. Katedra ma 14 laboratoriów
i pracowni. Wszechstronna wiedza pracowników ugruntowana jest przez praktykę przemysłową.
Dzięki szerokim kontaktom KENER i przy pełnym wsparciu pracowników studenci mają
moŜliwość odbywania praktyk zawodowych
w znanych firmach i ośrodkach badawczych
w kraju i za granicą.
Studenci kończą studia ze stopniem inŜyniera
albo magistra inŜyniera. Absolwenci kształceni
przez Katedrę uzyskują wiedzę specjalistyczną w zakresie energoelektroniki, napędu elektrycznego, elektrotermii, techniki mikroprocesorowej oraz robotyki mobilnej.
Absolwenci są wszechstronnie przygotowani
do podjęcia współczesnych wyzwań inŜynierskich, w duŜej mierze zadań interdyscyplinarnych.
Zatrudnienie w zawodzie znajduje 97%.
Pracownicy Katedry pomagają absolwentom
w znalezieniu pracy w zawodzie.

LABORATORIA KENER
ZWIĄZANE Z PUE
 Lab. Energoelektroniki
 Lab. Sterowników Mikroprocesorowych
 Lab. Sterowników Programowalnych
 Lab. Modelowania Komputerowego
 Lab. Robotów Mobilnych
 Lab. Napędu Elektrycznego
 Lab. Elektrotermii
 Prac. Energoelektroniki Wielkich Częstotliwości
 Prac. Niekonwencjonalnych Źródeł Energii
 Prac. Obwodów Drukowanych
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WYBRANE FORMY
AKTYWNOŚCI KENER
Badania naukowe: energoelektronika, napęd
energoelektroniczny, elektronika przemysłowa
i medyczna, robotyka mobilna, elektrotermia,
sterowanie mikroprocesorowe, sztuczna inteligencja, elektrownie wiatrowe i słoneczne,
analiza obwodowa i polowa systemów energoelektronicznych, nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz ochrona środowiska.
W KENER zostały opracowane pierwsze polskie przemysłowe napędy energoelektroniczne (1980r.).
Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami
badawczymi w kraju, w Europie i na świecie.

NAJWAśNIEJSZE
APLIKACJE PRAKTYCZNE
Cewka HTS

Kondycjoner energii z zasobnikiem w postaci cewki z nadprzewodnika wysokotemperaturowego
(HTS) 12,5H, 5kJ, 15kVA (HIPOLITY 2005r.).

HEXOR i UMSA na EXPO - Japan 2005r.

Dedykowany mikroprocesorowy system sterowania elektrowni wiatrowej 160kW na bazie
mikrokontrolera INTEL 80C196 (1997r.)

Sterowanie i optymalizacja zgrzewania rezystancyjnego (dr inŜ. Z. Mikno 2005r.)

ELEKTROTECHNIKA

Robot HEXOR (2004r.)

PUE
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PRZETWARZANIE I UśYTKOWANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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