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Cel przedmiotu
Dostarczenie podstawowej wiedzy o typowych zespołach wykonawczych maszyn ze
szczególnym uwzgl dnieniem typowych: nap dów, elementów steruj cych, układów
pozycjonuj cych, elementów pomiarowych.
Wskazanie podstawowych no ników energii oraz sposobów jej przetwarzania w stosowanych
maszynach produkcyjnych.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Znajomo podstaw mechaniki, elektrotechniki, budowy maszyn.
Znajomo zasad rysunku technicznego: mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego i
pneumatycznego.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Student powinien zna ró ne formy energii. Zasady przesyłania energii za po rednictwem
ró nych mediów. Sposoby zamieniania energii na prac u yteczn .
Student powinien zna podstawowe elementy steruj ce. Ich konfiguracj i zasady
programowania.
Student powinien zna ró ne metody pomiaru wielko ci fizycznych wykorzystuj ce techniki ICT
oraz mo liwo ci wykorzystania tego rodzaju informacji w maszynach produkcyjnych.
W zakresie umiej tno ci:
Student powinien potrafi dobra odpowiedni nap d do przedstawionego zastosowania.
Student powinien umie opracowa okre lony problem i sposoby jego rozwi zania z zakresu
pomiarów i sterowania z wykorzystaniem ICT.
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Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
No niki energii. Przygotowanie no ników
energii do zastosowa przemysłowych.
Metody dopasowania no ników energii do
stosowanych odbiorników.
Wpływ no ników energii na rodowisko. Hałas
zwi zany z przesyłem no ników.
Bezpiecze stwo u ytkowania.
Nap dy elektryczne. Ciepło w elektrycznych
układach nap dowych. Zabezpieczenia
awaryjne nap dów elektrycznych.
Wybrane maszyny elektryczne. Silnik
elektryczne. Silniki specjalne. Sprz gła
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elektromagnetyczne. Nap dy liniowe.
Elektroniczne układy steruj ce. Komputery
przemysłowe. Sterowniki PLC. Komputerowe
karty steruj ce. Zasady programowania.
Parametry metrologiczne i konstrukcyjne
elektronicznych urz dze i elementów
pomiarowych.
Elektroniczne układy pozycjonuj ce.
Obliczenia nap du elektrycznego.
Nap dy pneumatyczne. Siłowniki
pneumatyczne. Silniki pneumatyczne.
Przykłady typowych zespołów i mechanizmów
z nap dem pneumatycznym.
Pneumatyczne układy steruj ce.
Pneumatyczne układy pozycjonuj ce.
Obliczenia pneumatycznych układów
steruj cych i nap dowych.
Nap dy hydrauliczne. Siłowniki hydrauliczne.
Silniki hydrauliczne
Przykłady typowych zespołów i mechanizmów
z nap dem hydraulicznym.
Obliczanie układów hydraulicznych.
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe
Elektryczne zabezpieczenia nadmiarowe i
ró nicowo-pr dowe.
Badanie falownika.
Elektryczne maszyny specjalne. Silnik
krokowy. Silnik pr du stałego.
Pneumatyczny siłownik bez tłoczyskowy.
Silnik hydrauliczny – charakterystyka
statyczna i dynamiczna.
Praca równoległa siłowników hydraulicznych.
Projektowanie układów nap dowych.
Suma godzin:

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
3
15

Narz dzia dydaktyczne
Wykład z prezentacj multimedialn
wiczenia laboratoryjne: wykonywanie do wiadcze
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
W zakresie wykładu ocena formuj ca nie jest planowana.
W zakresie wicze laboratoryjnych:
- ocena dopuszczaj ca do wykonania wiczenia,
- ocena pracy w trakcie realizacji wiczenia
Ocena podsumowuj ca
W zakresie wykładu: ocena wyniku kolokwium. (kolokwium I – waga 30%, kolokwium II – waga
70%)
W zakresie wicze :
- ocena podsumowuj ca jednostk wiczeniow – ocena opracowanego sprawozdania oraz
ocena odpowiedzi ko cowej
- ocena podsumowuj ca realizowany przedmiot – uwarunkowana otrzymaniem wszystkich
pozytywnych ocen cz stkowych (z mo liwo ci poprawiania wył cznie w ustalonym terminie
ocen cz stkowych) wyliczana na zasadzie redniej matematycznej ze wszystkich otrzymanych
ocen (ł cznie z ocenami cz stkowymi negatywnymi)
Obci

enie prac studenta

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci
30
1
19

Forma aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc
Konsultacje, zaliczenie
Przygotowanie si do laboratorium
Wykonanie projektu
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

1
2
3

50
2
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Macierz efektów kształcenia

Efekt
kształcenia

EK 1
EK 2
EK 3
EK 4
EK 5

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
ZIP1A_W08+++
ZIP1A_U04+
ZIP1A_W08+++,
ZIP1A_U04+
ZIP1A_W05+
ZIP1A_U06++
ZIP1A_W05+++,
ZIP1A_W06+++
ZIP1A_W08+++,
ZIP1A_U04+++

Na ocen 2 (ndst)

EK 1

Student nie ma
poj cia na poruszony
temat.

EK 2

Student nie ma
poj cia na poruszony
temat.

EK 3

Student nie ma
poj cia na poruszony

Cele
przedmiotu

Tre ci
programowe

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób oceny
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1, 2

F2, P1, P2

1, 2

F2, P1, P2

1, 2

F2, P1, P2

C1, C2
C1, C2
C1, C2
C1, C2

W5, W6, L2,
L3, L5
W3, W5, W6,
W7, W11, L4,
L6
W8, W12,
W15, L7
W6, W8,
W12, W15, L7

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Posiadana wiedza
Student posiada nie
jest nie pełna. W
usystematyzowan
znacznym stopniu
wiedz . Znane
wiedza jest
poj cia myli lub nie
usystematyzowana.
Student nie myli
do ko ca
prawidłowo rozumie
znanych mu poj .
posiadan wiedz .
Posiada pewne
braki w wiedzy.
Student posiada
Student posiada nie
wiedz o
usystematyzowan
podstawowych
wiedz . Znane
elementach
poj cia myli lub nie
steruj cych. Wiedzy
do ko ca
nie potrafi
prawidłowo rozumie
zastosowa w
posiadan wiedz .
praktyce.
Student posiada nie
Student posiada
usystematyzowan
wiedz o

Na ocen 5 (bdb)
Student powinien
wietnie zna
dost pne no niki
energii. Zna zasady
przesyłania energii
oraz sposoby
zamieniania jej na
prac u yteczn .

Student powinien
wietnie zna i
praktycznie stosowa
posiadan wiedz .

Student powinien
wietnie zna i

temat.

EK 4

Student nie ma
poj cia na poruszony
temat.

EK 5

Student nie ma
poj cia na poruszony
temat.
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wiedz . Znane
poj cia myli lub nie
do ko ca
prawidłowo rozumie
posiadan wiedz .
Student posiada nie
usystematyzowan
wiedz . Znane
poj cia myli lub nie
do ko ca
prawidłowo rozumie
posiadan wiedz .
Student posiada nie
usystematyzowan
wiedz . Znane
poj cia myli lub nie
do ko ca
prawidłowo rozumie
posiadan wiedz .
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podstawowych
elementach
steruj cych. Wiedzy
nie potrafi
zastosowa w
praktyce.

praktycznie stosowa
posiadan wiedz .

Student potrafi
dobra odpowiedni
nap d.

Student powinien
potrafi zbudowa
zaprojektowany
nap d.

Student potrafi
teoretycznie
rozwi za
postawione zadanie.

Student powinien
potrafi zbudowa
zaprojektowane
rozwi zanie.

