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Automatyzacja i robotyzacja produkcji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I10C.0111.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Katarzyna Pentoś

Pozostali prowadzący Katarzyna Pentoś

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu urządzeń i metod sterowania stosowanych w automatyzacji
produkcji przemysłowej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
budowę i zasadę działania elementów, układów
i systemów automatycznej regulacji stosowanych
w automatyzacji produkcji przemysłowej

ZI_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne

W2
metody doboru typowej aparatury automatycznej
regulacji oraz czujników a także orientuje się
w zakresie istniejących na rynku rozwiązań
technicznych.

ZI_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć teksty techniczne i schematy zakresu
automatyki oraz prowadzić uzgodnienia techniczne
ze specjalistami automatykami

ZI_P6S_UK13 Wykonanie ćwiczeń

U2 samodzielnie dobrać typową aparaturę pomiarową
oraz automatycznej regulacji ZI_P6S_UW06 Zaliczenie pisemne,

Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego dokształcania się wynikającego z szybkiego
postępu techniki i technologii w zakresie technik
pomiarowych i sterowania

ZI_P6S_KK01 Wykonanie ćwiczeń

K2
pracy w małym zespole laboratoryjnym oraz
kierowania nim ponosząc odpowiedzialność
za realizację postawionego zadania

ZI_P6S_KO03 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 10

Przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
57

ECTS
2.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podstawowe pojęcia z dziedziny elektrotechniki. Napięcie, natężenie prądu,
rezystancja. Podstawowe prawa dotyczące przepływu prądu elektrycznego. Prąd
trójfazowy.
2. Automatyka zabezpieczeniowa. Zasady BHP przy pracy z prądem elektrycznym.
Urządzenia zabezpieczające. Stany awaryjne.
3. Podstawowe pojęcia związane z automatyką i sterowaniem. Układy regulacji.
Podstawowe typy regulatorów o działaniu ciągłym.
4. Podstawowe pojęcia z dziedziny metrologii. Błędy pomiarowe.
5. Wybrane człony pomiarowe i czujniki stosowane w inżynierii rolniczej. Pomiar
temperatury.
6. Wybrane człony pomiarowe i czujniki stosowane w inżynierii rolniczej. Pomiar
sił, ciśnień, przesunięć i długości, wykrywanie obiektu.
7. Budowa i właściwości eksploatacyjne typowych elementów automatyki.

Wykład

2.

1. Czwórniki bierne RLC jako przykłady członów dynamicznych
2. Badanie elementów przełączających i czujników przesunięć
3. Badanie czujników do pomiaru temperatury
4. Układy blokowe, regulatory temperatury
5. Elementy i układy logiczne
6. Programowanie uniwersalnych sterowników PLC na przykładzie LOGO! – modułu
logicznego firmy Siemens
7. Elementy automatyki zabezpieczeniowej
8. Sterowanie silnikiem krokowym za pomocą komputera
9. Manipulator (ramię robota) – badanie możliwości sterowania
10. Automatyczne sterowanie elektrycznymi źródłami światła
11. Układy sygnalizacji
12. Wykorzystanie uniwersalnych sterowników PLC w zadaniach sterowanie na
przykładzie EASY 512

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Wykonanie ćwiczeń 40%

Wymagania wstępne
Podstawy matematyki i fizyki
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań związanych ze społeczną, zawodową i etyczną
odpowiedzialnością za podjęte działania wpływające na kształtowanie i stan środowiska naturalnego

ZI_P6S_UK13
Absolwent potrafi precyzyjnie się porozumiewać z różnymi podmiotami, szczególnie w formie graficznej z
zastosowaniem komputerowego wspomagania, oraz umie czytać rysunki i schematów maszyn, urządzeń i
układów technicznych, tworzyć opisy ich budowy i działania, a także dobierać procesy produkcyjnych oraz
opracowywać dokumentację związaną z przepływem produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UW06
Absolwent potrafi zaprojektować nowe i nadzorować istniejące procesy i systemy produkcyjne i
eksploatacyjne oraz systemy logistyczne w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą przy
wykorzystaniu metod komputerowego wspomagania

ZI_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych,
obejmujące strukturę i funkcję zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, układy mechaniczne,
hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i mieszane, zna trendy rozwojowe z zakresu automatyzacji i
robotyzacji procesów produkcyjnych


