
 

Funkcja: Elektrotechnika, elektronika i automatyka 

 

1. Definicje i metody pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej w obwodach jedno- i 

trójfazowych. 

2. Prawa Kirchhoffa dla obwodów pr du stałego i przemiennego. 

3. Tyrystory SCR, GTO, IGCT. 

4. Tranzystory mocy MOSFET i IGBT. 

5. Parametry i wła ciwo ci scalonych stabilizatorów powszechnego u ytku oraz 

wzmacniaczy operacyjnych 

6. Podstawowe półprzewodnikowe przyrz dy mocy stosowane w energoelektronice. 

7. Przekształtniki energoelektroniczne AC/DC, DC/AC. 

8. Zastosowanie przekształtników energoelektronicznych na statku. 

9. Rozruch i regulacja pr dko ci obrotowej w silnikach pr du stałego. 

10. Grupy poł cze  transformatorów 3 fazowych. 

11. Synchronizacja i regulacja mocy pr dnicy synchronicznej w sieci okr towej. 

12. Metody opisu układów automatyki okr towej. 

13. Podstawowe elementy układów automatyki okr towej. 

14. Podstawowe wymagania dla układów automatyki okr towej. 

15. Rodzaje typowych regulatorów stosowanych w okr townictwie i zasada ich działania. 

16. Metody regulacji pr dko ci k towej silników pr du przemiennego. 

17. Elektryczne nap dy główne na statkach. 

18. Nap dy morskich urz dze  przeładunkowych. 

19. Struktury komputerowego systemu sterowania. 

20. Klasyfikacja układów sterowania i kontroli. 

21. Automatyzacja instalacji pomocniczych silnika głównego. 

22. Automatyzacja procesu synchronizacji pr dnic. 

23. Omówi  pomiary temperatur w instalacjach okr towych z wykorzystaniem termopary 

oraz czujnika Pt-100 

24. Omówi  dwuprzewodowy standard pr dowy 4-20mA oraz fizyczn  zasad  

komunikacji HART 

25. Omówi  podstawowe rodzaje zabezpiecze  przeciwwybuchowych stosowanych w 

urz dzeniach elektrycznych.  

26. Budowa torów pomiarowych i wykonawczych w obszarach zagro onych wybuchem. 

27. Okr towe systemy monitoringu p.po . 

28. Zadania i funkcje układów zarz dzania moc  na statku. 

29. Podstawowe okr towe systemy rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. 

30. Rozdziału mocy czynnej i biernej pomi dzy pracuj ce równolegle zespoły 

pr dotwórcze. 

31. Zadania układów regulacji napi cia pr dnic okr towych. 

32. Wpływ kształtu elektrod i uwarstwie  dielektryków na rozkład napr e  elektrycznych. 

33. Przepi cia i ochrona przeciw przepi ciowa w instalacjach wysokiego napi cia. 

34. Wyładowania piorunowe i instalacje osłonowe przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

35. Podział i opis układów cyfrowych ze wzgl du na rodzaj zale no ci mi dzy sygnałami 

wej ciowymi i wyj ciowymi. 

36. Rodzaje układów sekwencyjnych oraz ró nice w procedurach ich projektowania. 
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37. Budowa i działanie elementów pami ciowych w układach sekwencyjnych. 

38. Zastosowanie rejestrów i ich rodzaje. 

39. Modele referencyjne sieci komputerowych. 

40. Sygnały, media i metody dost pu do medium w sieciach komputerowych. 

41. Adresacja i trasowanie w sieciach LAN i WAN. 

42. Cele tworzenia i wła ciwo ci sieci informacyjnych oraz sieci przemysłowych. 

43. Zasady i narz dzia strukturyzacji programu sterownika PLC. 

44. Typy przerwa  stosowanych w PLC, ich zastosowanie i zasady konfiguracji. 

45. Instrukcje przeka ników czasowych zgodnych z norm  IEC.  

46. Funkcje czasowe typowe w programowaniu PLC 

47. Wytrzymało  elektryczna i mechanizmy przebicia dielektryka. 

48. Wpływ temperatury na trwało  materiałów elektroizolacyjnych. 

49. Analogowe i cyfrowe narz dzia pomiarowe.  

50. Bł d a niepewno  pomiaru. 

51. Podstawowe metody pomiaru parametrów (R, L, C) i wielko ci elektrycznych (U, I, P, 

S Q, E, cos , itd.). 

52. Pomiary w warunkach przemysłowych (wielko ci elektryczne i nieelektryczne, obszary 

niebezpieczne, interfejsy, systemy pomiarowe). 

53. Wady i zalety pr dnic wałowych. 

 

Funkcja: Konserwacja i naprawa 

 

1. Charakterystyka i wpływ rodowiska okr towego na urz dzenia elektryczne. 

2. Przyczyny i skutki zwar  w sieciach pr du stałego i przemiennego. 

3. Budowa i podstawowe kryteria doboru kabli do zastosowa  okr towych. 

4. Konstrukcj  podstawowych ł czników elektrycznych stosowanych w okr townictwie z 

uwzgl dnieniem sposobów gaszenia łuku elektrycznego. 

5. Podstawowe sposoby zabezpieczania obwodów i urz dze  elektrycznych. 

6. O wietlenie podstawowe, awaryjne i nawigacyjne statków. 

7. Zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów okr towych. 

8. Automatyka chłodni okr towej 

9. Budowa i eksploatacja kontenerów chłodniczych. 

10. Struktura i działanie typowej instalacji chłodniczej. 

11. Wymagania stawiane awaryjnym zespołom pr dotwórczym na statkach. 

12. Typowe mechanizmy pomocnicze siłowni okr towej. 

13. Przywracanie do ruchu siłowni okr towej po zaniku zasilania (black-out). 

14. Przygotowanie okr towych silników głównych i pomocniczych do startu. 

15. Podstawowe zagadnienia przepisów dotycz cych budowy, remontu i klasyfikacji 

statków z uwzgl dnieniem działu elektrycznego. 

16. Podstawowe zagadnienia zwi zane z teori  diagnostyczn  i niezawodno ciow  

okr towych urz dze  elektrycznych.   

17. Proces  eksploatacyjno diagnostyczno naprawczy w okr towych urz dzeniach 

elektrycznych. 

18. Proces  post powania diagnostyczno lokalizacyjnego w diagnostyce bezkomputerowej 

w okr towych urz dzeniach elektrycznych. 

19. Proces  post powania diagnostyczno lokalizacyjnego w diagnostyce komputerowej w 

okr towych urz dzeniach elektrycznych oraz problem tworzenia bazy cz ci 

zapasowych. 

20. Podstawowe wymagania konwencji SOLAS dotycz ce wyposa enie elektrycznego 

statków. 



21. Zasady eksploatacji ochrony katodowej kadłuba statku. 

22. Zadania towarzystw klasyfikacyjnych i wydawane przez nie dokumenty. 

23. Wyposa enie ratunkowe na statku handlowym. 

24. Rodzaje pomieszcze  na statku i ich cechy. 

25. Budowa, nap d i sterownie urz dze  cumowniczo-kotwicznych. 

26. Typy statków i stosowane na nich urz dzenia pokładowe. 

27. Rodzaje kompasów i ich budowa. 

28. Rodzaje logów i ich budowa. 

29. Autopiloty okr towe. 

30. Elektryczne p dniki okr towe. 

31. System ł czno ci alarmowej i bezpiecze stwa na morzu GMDSS 

32. Charakterystyka i przeznaczenie typowych rodków ł czno ci na statku 

33. Wpływ zakłóce  na prac  urz dze  radiokomunikacyjnych.  

 

Funkcja: Dbało  o statek i opieka nad lud mi 

 

1. Warunki bezpiecznej pracy podczas obsługi, konserwacji i naprawy urz dze  

elektrycznych i elektronicznych pracuj cych przy napi ciu do 1 kV  

2. Wymieni  i omówi  warunki bezpiecznej pracy podczas obsługi, konserwacji i 

naprawy urz dze  elektrycznych i elektronicznych pracuj cych przy napi ciu powy ej 

1 kV  

3. Potencjalne mo liwo ci pora enia pr dem elektrycznym na statku, działanie pr du na 

organizm ludzki, udzielanie pierwszej pomocy oraz rodki ochrony własnej elektryka. 

4. Bezpieczne zasady konserwacji akumulatorów kwasowych i zasadowych. 

5. Rodzaje zanieczyszcze  eksploatacyjnych pochodz cych ze statków i ich wpływ na 

rodowisko. 

6. Typowe metody i rodki zapobiegania zanieczyszczeniom rodowiska przez statek. 

7. Rodzaje i zasady inspekcji w zakresie ochrony rodowiska. 

8. Struktura organizacyjna i podział kompetencji załogi statku w wietle konwencji 

STCW. 

9. Zasady wachtowej i bezwachtowej obsługi siłowni okr towej. 

10. Omówi  główne regulacje Konwencji o Pracy na Morzu (MLC). 

11. Omówi  regulacje konwencji MARPOL  


