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Cel przedmiotu
Przedstawienie podstawowych poj i zagadnie z dziedziny robotyki przemysłowej i
C1
zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
Zapoznanie studentów z konstrukcjami robotów przemysłowych, obszarem ich zastosowa oraz
C2
problematyk projektowania, implementacji i sterowania robotami w ró nych rodowiskach pracy.
C3 Zapoznanie studentów z technikami programowania manipulatorów.

1
2

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Ma znajomo matematyki oraz fizyki na poziomie wy szym w zakresie niezb dnym dla
ilo ciowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o rednim poziomie zło ono ci.
Posiada umiej tno ci rozwi zywania zagadnie z zakresu in ynierii produkcji, w tym:
projektowania procesów i systemów produkcyjnych, umie projektowa procesy technologiczne
monta u.

Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Potrafi opisa typowe konstrukcje robotów przemysłowych, poda ich typowe zastosowania,
EK 1
opisa typowe rodowisko pracy oraz poda rodzaje stosowanych czujników i nap dów
EK 2 Zna problematyk projektowania i eksploatacji zrobotyzowanych gniazd wytwórczych
Zna problematyk interakcji człowieka i robota, potrafi wymieni podstawowe metody
EK 3
komunikacji człowieka z maszyn i stosowane rozwi zania.
W zakresie umiej tno ci:
EK 4 Potrafi zaprojektowa i zaprogramowa sekwencyjny system sterowania.
Potrafi samodzielnie zaprojektowa zrobotyzowane gniazdo wytwórcze spełniaj ce okre lone
EK 5
wymagania.
EK 6 Zna zasady bezpiecze stwa pracy robotów i potrafi je samodzielnie wdro y
W zakresie kompetencji społecznych:

W1
W2

Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
Podstawowe poj cia z dziedziny robotyki, rozwój
idei robotów i robotyki, przegl d zastosowa
robotów, typowe zagadnienia z dziedziny
robotyki.
Podstawowe poj cia z kinematyki i dynamiki

Liczba godzin
2
2

W4

W5

W6

W7

W8

W9

P1
P2
P3

P4

1
2

robotów, opis matematyczny mechanizmów,
struktury szeregowe i równoległe, proste i
odwrotne zadanie kinematyki
Roboty przemysłowe, obszary zastosowa ,
stosowane rozwi zania, główne cechy
charakterystyczne, kryteria opłacalno ci,
organizacja pracy stanowisk zrobotyzowanych,
interakcja z człowiekiem, bezpiecze stwo
systemów zrobotyzowanych.
Systemy sterowania robotów – rozwój, systemy
hierarchiczne, systemy czasu rzeczywistego,
wybrane problemy sterowania.
Przemysłowe roboty mobilne – konstrukcje i
typowe zastosowania, kinematyka i dynamika
nap du kołowego, pojazdy autonomiczne,
bezpiecze stwo, interakcja z człowiekiem,
zautomatyzowane systemy obsługi magazynów.
Chwytaki – podział ze wzgl du na konstrukcj i
zastosowanie, nap dy chwytaków, sztuczne
mi nie.
Roboty równoległe – struktury, problemy
sterowania, zastosowania, typowe konstrukcje,
model systemu równoległego.
Pozaprzemysłowe zastosowania robotyki –
wybrane obszary zastosowa i typowe
konstrukcje
Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe
Kinematyka robotów – obliczenia kinematyki
manipulatora, proste i odwrotne zadanie
kinematyczne
Dynamika nap du – obliczenia i dobór nap du
manipulatora
Projektowanie sekwencji monta u
zautomatyzowanego.
Projektowanie nap du pneumatycznego lub
hydraulicznego dla manipulatora
przemysłowego, dobór podstawowych
elementów, przeprowadzenie symulacji.
Suma godzin:

2

2

2

2

2
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Liczba godzin
4
4
4
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Narz dzia dydaktyczne
wykład z prezentacj multimedialn
wiczenia na stanowiskach laboratoryjnych, rozwi zywanie zada

Sposoby oceny
Ocena formuj ca
F1 ocena z testów kontrolnych przeprowadzanych w czasie zaj
F2 ocena aktywno ci studenta podczas zaj laboratoryjnych

laboratoryjnych

Ocena podsumowuj ca
P1 ocena z kolokwium zaliczeniowego
Obci enie prac studenta
Forma aktywno ci
rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane w
30

formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba godzin
w semestrze
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane w
formie np. konsultacji w odniesieniu – ł czna liczba
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba godzin
w semestrze
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

1
19
50
2

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Literatura podstawowa
1 Craig J.J.: Wprowadzenie do robotyki. WNT, Warszawa,1995
2 Szkodny T.: Podstawy robotyki. Wyd. Pol. l skiej. 2011
Literatura uzupełniaj ca
3 Domachowski Z.: Automatyka i robotyka – podstawy, Wyd. PG, Gda sk, 2003
4 Jezierski E.: Dynamika robotów, WNT, Warszawa, 2006
Macierz efektów kształcenia
Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
Tre ci
Narz dzia
Efekt kształcenia
efektów
Cele przedmiotu
programowe
dydaktyczne
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
W1, W2, W3,
W4, W5, W6,
EK 1
ZIP2A_W09 +
C1, C2
1,2
W7, W8, W9,
P1, P2, P4
W4, W5, W6,
EK 2
ZIP2A_W03 +
C2, C3
1
W8
W1, W4, W6,
EK 3
ZIP2A_W09 +
C2, C3
1,2
W9
ZIP2A_U02 +
EK 4
C3
W5, P4
1,2
ZIP2A_U16 +
EK 5
ZIP2A_U03 +
C2
W4, W6, P3, P4
1,2
ZIP2A_U02 +
EK 6
ZIP2A_U03 +
C2, C3
W4, W6, P4
1,2
ZIP2A_U16 +
Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Potrafi wymieni
Potrafi wymieni kilka wi kszo (minimum 5)
Potrafi opisa nie
wi cej ni jedn
(minimum 2) rodzajów rodzajów robotów
przemysłowych oraz
konstrukcj robota
robotów
wyczerpuj co opisa
przemysłowego. Nie przemysłowych oraz
potrafi opisa dwóch ogólnie opisa ich
ich podstawowe cechy.
typowych obszarów
podstawowe cechy.
Potrafi wyczerpuj co
zastosowania robotów Potrafi poda i ogólnie opisa kilka (minimum
opisa minimum 3
5) typowych obszarów
przemysłowych.
typowe obszary
Nie orientuje si w
stosowania robotów
przemysłowych.
zastosowa robotów
tematyce urz dze
pomiarowych
przemysłowych.
Potrafi wymieni i
(czujników) i
Zna podstawowe
ogólnie opisa
wykonawczych
charakterystyki
wybrane czujniki i
(nap dów) robotów
typowych czujników i nap dy stosowane w
robotach
przemysłowych.
nap dów.
przemysłowych.
Na ocen 2 (ndst)

EK 1

Sposób oceny

F1, F2, P1

P1
P1
F1, F2, P1
F1, F2, P1
F1, F2, P1

Na ocen 5 (bdb)

Potrafi opisa typowe
konstrukcje robotów
przemysłowych, poda
ich zastosowania i
opisa typowe
rodowisko pracy.
Potrafi wymieni i
scharakteryzowa
czujniki i nap dy
stosowane w robotach
przemysłowych.

EK 2

Nie potrafi poda
ogólnych zasad
projektowania i
eksploatacji
zrobotyzowanych
gniazd wytwórczych

EK 3

Nie potrafi wymieni i
opisa wi cej ni 2
sposoby komunikacji
człowieka z maszyn .

EK 4

Nie potrafi
zaprojektowa
sekwencyjnego
systemu sterowania.

EK 5

Nie potrafi poda
podstawowych zasad
projektowania
zrobotyzowanych
gniazd wytwórczych

EK 6

Nie zna zasad
bezpiecze stwa pracy
i ich nie stosuje.

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

Zna problematyk
Zna problematyk
projektowania i
projektowania i
Potrafi poda przykłady eksploatacji
eksploatacji
zrobotyzowanych
zrobotyzowanych
zrobotyzowanych gniazd
gniazd wytwórczych i gniazd wytwórczych,
wytwórczych, potrafi
ogólne zasady ich
potrafi okre li główne
samodzielnie
projektowania i
zało enia projektowe i
zaprojektowa gniazdo
eksploatacji.
zaproponowa
do realizacji okre lonego
rozwi zanie spełniaj ce
zadania.
postawione wymagania.
Zna problematyk
Potrafi wymieni
Potrafi wymieni
interakcji człowieka i
typowe metody
typowe metody
robota, potrafi wymieni
komunikacji człowieka komunikacji człowieka z
i szczegółowo opisa
z maszyn
maszyn stosowane w
metody komunikacji
robotyce przemysłowej.
w rodowisku
człowieka z maszyn w
przemysłowym. Potrafi Potrafi zilustrowa
rodowisku
zilustrowa wypowied wypowied
przemysłowym i poda
przykładami.
przykładami.
przykłady.
Potrafi zaprojektowa i
zaprogramowa
sekwencyjny system
Potrafi zaprojektowa i
sterowania realizuj cy w
zaprogramowa
Potrafi zaprojektowa
sposób bezpieczny
(utworzy graf przej ) sekwencyjny system
postawione zadanie
sterowania realizuj cy
sekwencyjny system
(5..10 kroków) oraz
sterowania realizuj cy w sposób bezpieczny
pozwalaj cy na
postawione zadanie.
postawione zadanie
swobodn interakcj z
(5..10 kroków).
operatorem (minimum:
funkcje start, stop,
pauza, reset).
Potrafi samodzielnie
Potrafi poda
zaprojektowa
podstawowe zasady
zrobotyzowane gniazdo
Potrafi samodzielnie
projektowania
wytwórcze spełniaj ce
zaprojektowa
zrobotyzowanych
okre lone wymagania i
zrobotyzowane gniazdo
gniazd wytwórczych,
zaproponowa
wytwórcze spełniaj ce
potrafi opracowa
odpowiednie
projekt ogólny gniazda okre lone wymagania.
rozwi zania sprz towe
spełniaj cego
(np. dobra
postawione wymagania
manipulator).
Zna zasady
bezpiecze stwa pracy
robotów, stosuje je,
Zna zasady
potrafi samodzielnie
Zna ogólne zasady
bezpiecze stwa pracy zidentyfikowa
bezpiecze stwa pracy robotów, stosuje je,
zagro enia. Potrafi
potrafi samodzielnie
robotów i si do nich
samodzielnie
zidentyfikowa
stosuje.
zidentyfikowa
zagro enia.
zagro enia. Potrafi
zaproponowa
odpowiednie rodki
bezpiecze stwa.
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