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Mechatronika
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I8B.1227.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Katarzyna Pentoś

Pozostali prowadzący Katarzyna Pentoś

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej urządzeń i metod sterowania stosowanych w mechatronice
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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 mechatronice

IB_P6S_WG04 Egzamin pisemny

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

IB_P6S_WG04 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć teksty techniczne i schematy zakresu
mechatroniki oraz prowadzić uzgodnienia techniczne
ze specjalistami mechatronikami

IB_P6S_UK16
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

U2 samodzielnie dobrać typową aparaturę pomiarową
oraz automatycznej regulacji IB_P6S_UW03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
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

IB_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

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

IB_P6S_KR07
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie raportu 20

Konsultacje 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie do ćwiczeń 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podstawowe pojęcia z dziedziny mechatroniki. 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. Wybrane człony pomiarowe i czujniki stosowane w mechatronice. Pomiar
temperatury.
5. Wybrane człony pomiarowe i czujniki stosowane w mechatronice. Pomiar sił,
ciśnień, przesunięć i długości, wykrywanie obiektu.
6. Budowa i właściwości eksploatacyjne typowych elementów automatyki.

7. Sterowniki PLC. Budowa i zasada działania. Języki programowania.

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, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń 40%
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Wymagania wstępne
Podstawy matematyki i fizyki

Literatura
Obowiązkowa

Łuczycka D., Pentoś K., 2012 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Uniwersytet Przyrodniczy1.
we Wrocławiu
Piotrowski J. 2009: Pomiary. Czujniki pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego WNT2.
Kostro J. 2007: Elementy , urządzenia i układy automatyki WSiP3.

Dodatkowa

Bubnicki Z. 2005 Teoria i algorytmy sterowania WN PWN Warszawa1.
Opracowanie zbiorowe 2002: Mechatronika. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych2.
Wydawnictwo Rea
Grzybek A., Grzybek S. 2009 Urządzenia i systemy mechatroniczne – cz 1 i 2 Rea3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

IB_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym dbałości o dorobek i tradycje
zawodu;

IB_P6S_UK16 Absolwent potrafi komunikować się, posługując się specjalistyczną terminologią, w tym brać udział w
dyskusji, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska;

IB_P6S_UW03
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę z fizyki, elektrotechniki, termodynamiki i mechaniki płynów,
materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, konstrukcji maszyn oraz mechatroniki do opisu
i analizy zjawisk oraz procesów występujących w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem;

IB_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z elektrotechniki, konstrukcji
maszyn oraz mechatroniki umożliwiające zrozumienie zasad działania urządzeń technicznych oraz
zachodzących w nich procesów;


