
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

A701 - Metody optymalizacji w projektowaniu  

i podejmowaniu decyzji  
 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk30 + P15 + S15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + Lk18 + P9 +S9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: znajomość zagadnień algebry i analizy 
matematycznej oraz podstaw z zakresu technik i języków programowania. 

Założenia i cele przedmiotu:  Przedstawienie podstaw teoretycznych oraz praktycznych 
zagadnień z zakresu metod i algorytmów programowania liniowego, nieliniowego, 
dynamicznego, wielokryterialnego, metod sztucznej inteligencji oraz ich wykorzystania w 
optymalizacji procesów i konstrukcji, podejmowaniu decyzji oraz sterowaniu. 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, praca zespołowa przy analizie, modelowaniu 
zadania optymalizacyjnego, opracowaniu własnych algorytmów optymalizacyjnych oraz 
wykorzystaniu gotowych aplikacji (CAMOS, EOS i in.), samodzielne opracowanie tematów 
seminaryjnych oraz dokumentacji, sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium, projektów, seminarium  
oraz zdanie egzaminu.                                                                  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wiadomości podstawowe z zakresu optymalizacji, modelowanie obiektu, zmienne decyzyjne 
ciągłe, dyskretne i mieszane, funkcje kryterialne liniowe i nieliniowe, ograniczenia 
równościowe i nierównościowe. Programowanie liniowe, programowanie całkowitoliczbowe, 
zagadnienia transportowe. Programowanie nieliniowe, warunki optymalności Khuna - 
Tuckera, transformacja zadania z ograniczeniami do problemu bez ograniczeń, funkcje kary. 
Metody optymalizacja jednokryterialnej, metody gradientowe i bezgradientowe, metody 
losowe. Programowanie dynamiczne, wieloetapowość zadania, modele deterministyczne  
i stochastyczne, ciągłe i dyskretne, procesy Markowa, zasada optymalności Bellmana. 
Optymalizacja wielokryterialna, wektor idealny, rozwiązanie Pareto optymalne, metoda min-
max, metody wagowe i losowe. Wybrane algorytmy sztucznej inteligencji w optymalizacji 
jedno i wielokryterialnej, klasyfikacja, możliwości wykorzystania. Algorytmy genetyczne  
i ewolucyjne, podstawowe pojęcia, operatory ewolucyjne, modelowanie i kodowanie 
problemu. Algorytmy hybrydowe, dokładność eksploracji przestrzeni rozwiązań, wrażliwość 
modelu optymalizacyjnego. Równoległe i samo-adaptacyjne algorytmy ewolucyjne w 
rozwiązywaniu złożonych problemów jedno- i wielokryterialnych, aplikacje wielowątkowe, 
równoległy klaster obliczeniowy z wykorzystaniem sieci LAN. Algorytmy symulowanego 
wyżarzania, algorytmy rojowe, algorytmy Tabu Search. Sieci neuronowe i logika rozmyta 
(Fuzzy Logic) jako narzędzia do podejmowania optymalnych decyzji sterujących. Przykłady 
wykorzystania metod optymalizacji w projektowaniu procesów i konstrukcji, podejmowaniu 
decyzji oraz sterowaniu. 
Laboratoria  
Optymalizacja jedno- i wielokryterialna wybranych problemów inżynierskich z 
wykorzystaniem algorytmów klasycznych (system CAMOS) oraz ewolucyjnych (system EOS 
ver.1), Strojenie regulatora PID za pomocą algorytmu ewolucyjnego. Wykorzystanie 
hybrydowych algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wybranych konstrukcji. Badanie 



samoadaptacyjnych równoległych algorytmów ewolucyjnych w połączeniu z aplikacją 
ANSYS (MES). Zastosowanie sieci neuronowych i logiki rozmytej w podejmowaniu decyzji. 
Projekty  
Budowa modeli optymalizacyjnych złożonych mechanizmów i konstrukcji mechanicznych 
oraz dobór właściwej metody optymalizacji. Projekt i oprogramowanie nowych algorytmów 
ewolucyjnych oraz hybrydowych do optymalizacja wybranych nietypowych zadań 
optymalizacji. Projekt algorytmów rojowych i mrówkowych do optymalizacji procesów 
decyzyjnych w zautomatyzowanym systemach wytwarzania. 
Seminaria  
Analiza wybranych algorytmów optymalizacyjnych w zastosowaniach przemysłowych: 
optymalizacja konstrukcji, problemy decyzyjne, optymalne sterowanie. Optymalizacja 
złożonych zagadnień, dekompozycja problemu optymalizacyjnego. Integracja algorytmów 
optymalizacyjnych z innymi metodami i technikami obliczeniowymi. 

Literatura  
[1] Kukułka K.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2005. 
[2] Cyklis J. (praca zbiorowa): Optymalne decyzje w procesach produkcyjnych. Cz.2 Metody 
matematyczne. Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1984. 
[3] Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie. WNT, Warszawa 1995. 
[4] Osyczka A.: Evolutionary Algorithms for Single and Multicriteria Design Optimization. 
Springer – Verlag Physica, Berlin Heilderberg 2001. 
[5] Pogorzelski W.: Optymalizacja układów technicznych w przykładach. WNT, Warszawa 
1978. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Stanisław Krenich 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn  
i Automatyzacji Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A702 - Modelowanie i identyfikacja układów mechanic znych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wymagana wiedza ogólna z zakresu 
przedmiotów podstawowych na kierunku Automatyka i Robotyka. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami z zakresu 
modelowania i identyfikacji układów mechanicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów; zdanie egzaminu.         

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja modeli. Podstawowe pojęcia modelowania i identyfikacji układów 
mechanicznych. Analiza struktury modelu. Identyfikacja modeli statycznych. Algorytm 
rekurencyjny metody najmniejszych kwadratów. Inne metody rekurencyjne estymacji. 
Identyfikacja modeli dynamicznych. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych bez 
zakłóceń i z ich uwzględnieniem. Identyfikacja dyskretnych modeli dynamicznych. 
Nowoczesne metody modelowania układów statycznych i dynamicznych, w tym 
zastosowanie teorii zbiorów rozmytych i sieci neuronowych. Modele adaptacyjne. Analogie, 
modelowanie analogowe. Podstawowe operacje na modelach. 
Laboratoria  
Identyfikacja wybranego układu statycznego. Identyfikacja zjawiska tłumienia drgań 
w układzie mechanicznym o jednym stopniu swobody. Zastosowanie metod autoregresji do 
doświadczalnej identyfikacji układów dynamicznych. Modelowanie wybranego układu 
elektro-mechanicznego. Modelowanie dynamiki układów nieliniowych. Zastosowanie teorii 
zbiorów rozmytych w modelowaniu układów. 

Literatura    
[1] Eykhoff P.: Identyfikacja w układach dynamicznych. PWN, Warszawa 1980. 
[2] De Larminat P., Thomas Y.: Automatyka-układy liniowe, t.2 Identyfikacja, WNT, 
Warszawa 1983. 
[3] Giergiel J., Uhl T.: Identyfikacja układów mechanicznych. PWN, Warszawa 1990. 
[4] Rojek R. (red.), Bartecki K., Korniak J., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i 
logiki rozmytej w automatyce; ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu 
MATLAB/Simulink. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2000. 
[5] Uhl T.: Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. 
WNT, Warszawa 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Marek S. Kozień. 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A703 - Teoria i technika eksperymentu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Opanowanie umiejętności stosowania w praktyce technicznej 
metod statystycznych. 

Metody dydaktyczne:  wysłuchanie wykładu, aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kolokwium z zakresu wykładu; 
zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Statystyki opisowe. Miary. Estymacja przedziałowa parametrów, szacowanie niezbędnej 
liczebności próby. Parametryczne testy istotności: hipotezy i testy statystyczne, testowanie 
hipotez statystycznych. Analiza wariancji: klasyfikacja pojedyncza, podwójna, test 
jednorodności wielu wariancji. Regresja i korelacja: regresja liniowa i kwadratowa, obliczanie 
współczynników regresji, obliczanie współczynnika korelacji, testowanie istotności 
współczynników regresji, testowanie normalności reszt, analiza efektów, wykres Pareto. 
Koncepcja planu doświadczenia. Klasyfikacja planów doświadczeń. Norma ISO 3534-3. 
Laboratoria  
Wprowadzenie do środowisk programów statystycznych. Podstawowa analiza danych. 
Wstępne przekształcenie danych. Wykonanie regresji liniowej i nieliniowej. Przeprowadzenie 
testów diagnostycznych modelu. Wykonanie optymalizacji odpowiedzi modelu. 
Przeprowadzenie interpretacji uzyskanych wyników. 

Literatura  
[1] Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984. 
[2] Szydłowski H. (red.): Teoria pomiarów. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981. 
[3] Korzyński M.: Metodyka eksperymentu. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 
2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Jacek Pietraszek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A704 - Teoria sterowania  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + C18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Teoria układów dyskretnych”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami teoretycznymi sterowania 
w układach dyskretnych i ciągłych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, opracowanie dwóch problemów 
sterowania w układach mechanicznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu.               

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Modele matematyczne układów sterowania i automatycznej regulacji; układy liniowe 
i nieliniowe. Metody Lapunowa badania stabilności liniowych i nieliniowych układów 
dynamicznych. Sterowanie optymalne; zasada Hamiltona, problemy liniowo – kwadratowe. 
Programowanie dynamiczne Bellmana, zasada maksimum Pontriagina. Optymalizacja 
wielokryterialna w teorii sterowania. 
Ćwiczenia  
Badanie sterowalności układów liniowych z wykorzystaniem modeli matematycznych. 
Budowa modeli symulacyjnych układów sterowania i automatycznej regulacji w programie 
Matlab-Simulink. Synteza układu sterowania dla kryterium kwadratowego. Konstruowanie 
funkcji Lapunowa w badaniu stabilności układu nieliniowego. Rozwiązywanie problemów 
mini-maksowych. 

Literatura  
[1] Bubnicki Z.: Teoria i algorytmy sterowania. PWN, Warszawa 2005. 
[2] Kaczorek T.: Teoria sterowania, t1, t2. PWN, Warszawa 1977. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa 
przedmiotu A705 - Teoria układów dyskretnych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wymagana wiedza ogólna z zakresu 
przedmiotów podstawowych na kierunku Automatyka i Robotyka. 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstaw analizy i syntezy cyfrowych układów 
sterowania. 

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia rachunkowe, pisemne kolokwia. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z wykładów, zaliczenie ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Określenie układów dyskretnych. Modele dyskretne układów ciągłych. Impulsatory oraz 
ekstrapolatory zerowego i pierwszego rzędu. Dyskretne przekształcenie Laplace’a. 
Transformata Z – definicja, podstawowe własności oraz jej zastosowanie do analizy układów 
dyskretnych. Transmitancja Z układu dyskretnego. Sterowanie cyfrowe obiektem o jednym 
wejściu i jednym wyjściu. Regulatory deadbeat. Regulatory PID. Stabilność układów 
dyskretnych. Transformacja biliniowa. Linie pierwiastkowe Evansa na płaszczyźnie Z. 
Dyskretne przekształcenie Fouriera. Podstawy projektowania filtrów cyfrowych. 
Reprezentacja układu dyskretnego w przestrzeni stanu. Sterowalność i obserwowalność 
liniowych układów dyskretnych. Sterowanie w układzie otwartym i zamkniętym. Podstawy 
sterowania optymalnego. Regulator LQR.  
Ćwiczenia  
Budowa modeli dyskretnych dla obiektów ciągłych z impulsatorami i z ekstrapolatorami. 
Transformaty Z podstawowych sygnałów. Transmitancja Z układów dyskretnych. Analiza 
układów sterowania ze sprzężeniem zwrotnym. Dobór regulatorów deadbeat dla obiektów w 
otwartych i zamkniętych systemach sterowania. Obliczenia parametrów układu regulacji z 
wykorzystaniem regulatorów PID. Wykreślanie linii pierwiastkowych Evansa na płaszczyźnie 
Z i ich analiza. Badanie stabilności układów. Podstawowe obliczenia dotyczące filtrów 
cyfrowych. Równania stanu układu dyskretnego. Schematy blokowe. Zapis równań stanu 
układu dyskretnego na podstawie równań wejścia-wyjścia. Obliczenia regulatora LQR.  

Literatura   
[1] Takahashi Y., Rabins M.J., Auslander D.M.: Sterowanie i systemy dynamiczne. WNT, 
Warszawa 1976. 
[2] Englot A.: Sterowanie dyskretne. Wyd. Pol. Krak., Kraków 1999. 
[3] Sawicki J., Piątek K.: Wstęp do teorii sterowania cyfrowego. Wyd. AGH, Kraków 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Jan Łuczko prof. PK. 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod -- nazwa 
przedmiotu A706 - Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochod owych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 
Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawowymi układami automatycznego 
sterowania w pojazdach samochodowych: budowa układów i algorytmy sterowania. 
Zapoznanie się praktyczne z konstrukcją tych układów.  
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie i zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Automatyzacja sterowania silnikiem z zapłonem iskrowym i samoczynnym: budowa układu 
zasilania, czujniki i układy wykonawcze. Budowa i sterowanie układem zapłonowym. Budowa 
i sterowanie układem przeciwblokującym ABS oraz układami BAS, EBD, TCS. Sterowanie 
układem stabilizacji toru jazdy ESP. Układy wspomagania w układzie kierowniczym 
samochodu. Sterowanie hamulcami pneumatycznymi. 
Laboratoria  
Badanie układu zasilania i zapłonowego silnika z zapłonem iskrowym jako obiektu 
automatycznej regulacji. Stanowiskowe badania układu przeciwblokującego ABS. Kontrola 
układów wspomagania w układzie kierowniczym i hamulcowym. Kontrola hamulcowego 
układu pneumatycznego - rola przekaźników pneumatycznych.  
Projekty  
Opracowanie układu automatycznej regulacji dawki paliwa silnika ZI i ZS. Opracowanie 
układu sterowania poślizgiem kół (układu ABS).  

Literatura  
[1] Kasedorf J.: Układy wtryskowe i katalizatory. WKŁ, Warszawa 1996. 
[2] Układy wtryskowe Common Rail. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2000. 
[3] Herner A.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ, Warszawa 
2009. 
[4] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, 
Warszawa 2006. 
[5] Kuranowski A., Mirska-Świętek M.: Mechanizmy wspomagające w pojazdach 
samochodowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2002. 
[6] Łomako D., Stańczyk T., Grzyb J.: Pneumatyczne układy hamulcowe w pojazdach 
samochodowych. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Andrzej Gajek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 



Spalinowych (M-4) 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A707 - Inteligentne systemy wytwarzania  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + Lk15 + S15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + Lk9 + S9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z inteligentnymi systemami wytwarzania, 
poznanie architektur systemów sterowania wytwarzaniem, analiza problemów występujących 
w dyskretnych systemach wytwarzania oraz metod ich rozwiązywania. 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, laboratoria komputerowe, seminaria z 
indywidualnymi tematami do opracowania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Milowe kroki w rozwoju systemów wytwarzania. Zmiany paradygmatu wytwarzania. 
Wymagania stawiane współczesnym zautomatyzowanym systemom wytwarzania w celu 
zapewnienia ich konkurencyjności. Poziomy decyzyjne w planowaniu i sterowaniu produkcją. 
Integracja informacji w systemach produkcyjnych. Elementy sztucznej inteligencji w 
systemach wytwarzania. Architektury systemów sterowania wytwarzaniem. Wpływ sposobu 
dyskretyzacji systemu wytwarzania na proces jego sterowania. Holoniczne systemy 
wytwarzania. Wieloagentowe systemy wytwarzania. Systemy wytwarzania powstałe na 
podstawie inspiracji biologicznych. Modelowanie systemów wytwarzania. Konflikty zasobowe 
w systemach wytwarzania. Przeciwdziałanie blokadom w systemie sterowania 
wytwarzaniem. Podejmowanie decyzji w systemie sterowania wytwarzaniem. 
Laboratoria komputerowe  
Harmonogramowanie zadań w systemach produkcyjnych: kryteria optymalizacji, klasyfikacja 
zagadnień harmonogramowania, stosowane algorytmy, metody sztucznej inteligencji. 
Realizacja indywidualnych tematów mających na celu zapoznanie się z zagadnieniem i 
metodami harmonogramowania z wykorzystaniem wybranego oprogramowania 
komputerowego. 
Seminaria  
Scentralizowane i rozproszone systemy sterowania wytwarzaniem. Metody podejmowania 
decyzji w systemach sterowania produkcją. Sposoby przeciwdziałania zakleszczeniom w 
zautomatyzowanych systemach wytwarzania. Integracja informacji w systemach sterowania 
wytwarzaniem. 

Literatura  
[1] Smutnicki C.: Algorytmy szeregowania. EXIT. Warszawa 2002. 
[2] Zając J.: Rozproszone sterowanie zautomatyzowanymi systemami wytwarzania. Wyd. 
Politechniki Krakowskiej. Kraków 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A708 - Diagnostyka i monitoring maszyn  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Student zdobywa wiedzę na temat roli diagnostyki dla oceny 
stanu technicznego obiektów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem robotów 
i manipulatorów. Zapoznaje się ze wspomaganiem komputerowym diagnostyki 
i diagnostycznymi systemami doradczymi. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w laboratoriach, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych i wykonanie dwóch projektów indywidualnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Niezawodność urządzeń i systemów. Źródła sygnałów, klasyfikacja i miary sygnałów, 
miernictwo wielkości nieelektrycznych. Komputerowa technika pomiarowa: podstawowe 
kryteria wyboru systemu pomiarowego, karty pomiarowe. Podstawy cyfrowej analizy 
sygnałów zdeterminowanych i stochastycznych. Kształtowanie jakości przetwarzania danych 
pomiarowych w komputerowym wspomaganiu badań maszyn. Sygnały diagnostyczne, 
związek pomiędzy podstawowymi rodzajami sygnałów diagnostycznych i stanem maszyny. 
Systemy monitorowania stanu maszyn i procesów wykorzystywane w przemyśle. 
Autonomiczne i sieciowe systemy diagnostyczne. Metody transmisji danych w monitoringu. 
Laboratoria  
Testy porównawcze jakości przetwarzania układów pomiarowych. Układy akwizycji sygnałów 
pomiarowych. Ocena stanu wybranych zespołów maszyn z wykorzystaniem sygnału drgań. 
Badania zjawisk falowych w hydraulicznych i pneumatycznych układach napędowych. 
Diagnostyka układu napędowego z indukcyjnym silnikiem elektrycznym i silnikiem krokowym.  
Projekty  
Budowa uszkodzeniowo-zorientowanego modelu wybranej maszyny lub jej zespołu. Model 
matematyczny manipulatora jako złożonego układu mechanicznego. Wykorzystanie 
środowiska programu MATLAB wraz z bibliotekami Neural Networks, Signal Processing, 
Simulink, Wavelet Transform w diagnostyce układu pozycjonowania manipulatora. Systemy 
wspomagające prognozowanie oparte na modelach niezawodnościowych i statystycznych. 

Literatura  
[1] Cempel C.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989. 
[2] Moczulski W.: Diagnostyka techniczna. Metody pozyskiwania wiedzy. Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.  
[3] Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwo Uczelniane Akademii 
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski  



Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A901 – Mechanika manipulatorów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:   nauczenie formułowania zadań kinematyki i dynamiki 
manipulatorów, poznanie metod ich rozwiązania, planowania badań doświadczalnych 
robotów, opracowania wyników pomiarów 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych, samodzielne wykonanie projektów  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawozdania z laboratoriów i projektów; zdanie 
egzaminu.                                                                                                                                 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Schematy strukturalne i modele kinematyczne manipulatorów szeregowych i równoległych, 
wymiarowanie modelu kinematycznego przy zastosowaniu parametrów D-H, zapis pozycji i 
orientacji członu w postaci macierzowej (4x4). Przekształcenia układów współrzędnych, 
iloczyny macierzy przekształceń. Zadanie proste kinematyki. Metoda rekurencyjna obliczania 
współrzędnych położenia, prędkości i przyspieszenia członu roboczego, gdy dane są 
współrzędne złączowe położeń, prędkości i przyspieszeń względnych. Macierz jakobianowa 
manipulatora. Zadanie odwrotne kinematyki, konfiguracje manipulatora. Przestrzeń robocza 
osiągalna i manipulacyjna. Planowanie trajektorii we współrzędnych złączowych przy 
zastosowaniu funkcji wielomianowych i sklejanych. Wyznaczenie sił i momentów napędowych 
metodą prac przygotowanych. Równania ruchu manipulatora, metody Newtona-Eulera i 
Lagrange`a. Modele elasto-kinematyczne i dynamiczne manipulatorów, macierz sztywności 
zredukowanej do członu roboczego. Wyrównoważenie statyczne. Analiza dokładności. 
Kinematyka manipulatorów równoległych (Gougha-Stewarta, Delta, triod i hexapod). 
Laboratoria  
Opracowanie modelu kinematycznego manipulatora na podstawie obiektu i dokumentacji. 
Wymiarowanie modelu za pomocą parametrów D-H. Estymacja parametrów geometrycznych 
na podstawie pomiarów współrzędnych punktów charakterystycznych. Pomiary dokładności 
pozycji i orientacji członu roboczego. Kalibracja manipulatora. Wyznaczenie charakterystyki 
sztywności/podatności manipulatora przy obciążeniu statycznym. Pomiary drgań członu 
roboczego za pomocą czujników przyspieszeń. 
Projekty  
Wymiarowanie modelu kinematycznego manipulatora przy wykorzystaniu parametrów D – H. 
Wyznaczenie współrzędnych pozycji i orientacji członu roboczego oraz jego prędkości i 
przyspieszenia, gdy dane są współrzędne złączowe położeń, prędkości i przyspieszeń w 
połączeniach ruchowych. Wyznaczenie macierzy jakobianowej manipulatora. Rozwiązanie 
zadania odwrotnego kinematyki manipulatora. Wyznaczenie granic przestrzeni roboczej dla 
możliwych konfiguracji. Planowanie trajektorii we współrzędnych złączowych przy 
zastosowaniu funkcji wielomianowych i sklejanych. Analiza siłowa, wyznaczanie sił i 



momentów napędowych. 

Literatura  
[1] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, 
Warszawa 2002. 
[2] Morecki A., Knapczyk J.(red.).: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999. 
[3] Frączek J., Wojtyra M.: Kinematyka układów wieloczłonowych. WNT, Warszawa 2008. 
[4] Tsai L.W.: Robot Analysis. The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. Wiley 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. zw. dr hab. inż. Józef Knapczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A902 – Dynamika robotów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  sformułowania zadań kinematyki i dynamiki robotów, poznanie 
metod ich rozwiązania, badań doświadczalnych robotów, opracowania wyników pomiarów 

Metody dydaktyczne:  wykłady, rozwiązanie zadań projektowych, badania laboratoryjne 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawozdania z laboratoriów i projektów; zdanie 
egzaminu.                                                                                                                                 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Modele kinematyczne robotów i manipulatorów o strukturze szeregowej i równoległej. 
Obliczanie ich ruchliwości, ew. redundantności. Wymiarowanie modelu kinematycznego za 
pomocą parametrów D-H, zapis pozycji i orientacji członu w postaci macierzowej (4x4), 
przekształcenia układów współrzędnych. Metoda rekurencyjna rozwiązania zadania prostego 
kinematyki. Obliczenia podstawowych współrzędnych położenia, prędkości i przyspieszenia 
członu roboczego, gdy dane są współrzędne złączowe położeń, prędkości i przyspieszeń w 
połączeniach ruchowych. Macierz jakobianowa. Zadanie odwrotne kinematyki manipulatora, 
metody rozwiązania, wyznaczenie granic przestrzeni roboczej, możliwych konfiguracji i 
położeń osobliwych. Planowanie trajektorii we współrzędnych złączowych i kartezjańskich 
przy zastosowaniu funkcji wielomianowych i sklejanych. Analiza siłowa, wyznaczenie sił i 
momentów napędowych metodą prac przygotowanych. Redukcja sił i mas. Modele 
dynamiczne robotów, równania ruchu robota jako układu wieloczłonowego, ich sformułowanie 
metodą Newtona-Eulera i Lagrange`a. Modele elastokinematyczne robota. Podatność lub 
sztywność zastępcza, odniesiona do członu roboczego, macierz podatności lub sztywności. 
Analiza dokładności statycznej i dynamicznej. Wyrównoważenie statyczne i dynamiczne. 
Kinematyka i dynamika manipulatorów i robotów równoległych (roboty Gougha-Stewarta, 
Delta, Tripode, Hexapode). Roboty mobilne, kołowe, sterowanie wg planowanej trajektorii. 
Laboratoria  
Opracowanie modelu kinematycznego robota na podstawie pomiarów obiektu i dokumentacji. 
Zwymiarowanie schematu przy wykorzystaniu parametrów D-H. Estymacja parametrów 
geometrycznych na podstawie pomiarów współrzędnych punktów charakterystycznych. 
Pomiary dokładności pozycji i orientacji członu roboczego. Kalibracja manipulatora. 
Wyznaczenie macierzy sztywności/podatności manipulatora przy obciążeniu statycznym. 
Pomiary drgań członu roboczego za pomocą czujników przyspieszeń. 
Projekty  
Wyznaczenie stopni swobody i ruchliwości robota. Opracowanie modelu kinematycznego 
manipulatora, wymiarowanie za pomocą parametrów D–H. Rozwiązanie zadania prostego 
kinematyki, wyznaczenie współrzędnych pozycji i orientacji członu roboczego oraz prędkości i 
przyspieszenia członu roboczego, gdy dane są współrzędne złączowe, prędkości i 
przyspieszenia w połączeniach ruchowych. Wyznaczenie macierzy jakobianowej 



manipulatora. Rozwiązanie zadania odwrotnego kinematyki manipulatora. Wyznaczenie 
granic przestrzeni roboczej i osobliwości. Planowanie trajektorii we współrzędnych 
złączowych przy zastosowaniu funkcji wielomianowych i sklejanych. Analiza siłowa, 
wyznaczanie sił i momentów napędowych równoważących obciążenie członu roboczego. 

Literatura  
[1] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, 
Warszawa 2002. 
[2] Morecki A., Knapczyk J.(red.).: Podstawy robotyki. WNT, Warszawa 1999. 
[3] Frączek J., Wojtyra M.: Kinematyka układów wieloczłonowych. WNT, Warszawa 2008. 
[4] Tsai L.W.: Robot Analysis. The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. Wiley 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. zw. dr hab. inż. Józef Knapczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A903 - Automatyka systemów chłodniczych i klimatyza cyjnych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami regulacyjnymi sprężarkowych i 
absorpcyjnych urządzeń chłodniczych oraz systemów klimatyzacyjnych. Poznanie metod 
rozwiązywania zagadnień regulacyjnych za pomocą zcentralizowanych i zdecentralizowanych 
układów regulacji 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych, 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie sprawozdań i zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka chłodniczych obiektów regulacji. Specyfika problemów regulacyjnych 
występujących w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Elementy zasilania parowaczy. 
Metody regulacji ciśnienia. Metody regulacji temperatury w obiektach chłodniczych. Metody 
regulacji wydajności sprężarek. Metody oszraniania parowaczy. Regulacja procesu 
odszraniania, układu odzysku ciepła i odpowietrzania. Regulacja systemów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych: regulacja temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu dla układów 
VAV, CAV i VRV. Systemy zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych. Scentralizowane systemy 
sterowania obiektów chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
Laboratoria  
Analiza elementów regulacyjnych sprężarkowego urządzenia ziębniczego. Funkcje 
regulacyjne elementów zasilania parowaczy na przykładzie TZR i AZR. Upustowa regulacja 
wydajności sprężarek. Regulacja temperatury skraplania. Elektroniczny system sterowania 
pracą komory chłodniczej (Masterlog). Analiza układu do odzysku ciepła skraplania. Analiza 
wpływu procesu odszraniania na warunki pracy urządzenia ziębniczego. Wentylacja 
przeciwpożarowa (labor. wyjazdowe). 

Literatura  
[1] Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek: Ogrzewanie i Klimatyzacja-poradnik. EWFE, 
Gdańsk 1994. 
[2] Bonca Z: Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna. Wyd. Wyższ. Szkoły Morskiej w Gdyni, 
Gdynia 1993. 
[3] Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wyd. Polit. Warsz., 
Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A904 - Systemy energetyczne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne - II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z obiegami cieplnymi elektrowni i 
elektrociepłowni, ze sposobami wyznaczania sprawności elektrowni kondensacyjnej i 
sposobami zwiększania sprawności, z budową i działaniem kotłów energetycznych, 
zapoznanie się z niekonwencjonalnymi źródłami energii. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja elektrowni i podstawowe wielkości charakteryzujące moc elektrowni. Obiegi 
cieplne elektrowni parowych kondensacyjnych i elektrociepłowni. Sprawność obiegu 
cieplnego elektrowni kondensacyjnej. Sprawność obiegów teoretycznych. Sprawność 
elektrowni i bloków kondensacyjnych. Sposoby zwiększania sprawności obiegu Rankine’a. 
Obiegi cieplne elektrociepłowni. Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni parowych. 
Typowy układ cieplny bloku kondensacyjnego. Elementy układów cieplnych. Układ cieplny 
elektrociepłowni. Ogólna klasyfikacja kotłów i wielkości charakterystyczne. Zasada działania i 
budowa kotła. Paliwo. Sprawność i straty kotła. Paleniska i ich podział. Młyny i instalacje 
młynowe. Powierzchnie ogrzewalne kotłów (ekrany, przegrzewacze pary, podgrzewacze 
wody, podgrzewacze powietrza). Przykłady kotłów parowych. Elektrownie jądrowe. 
Elektrownie wodne. Elektrownie z turbinami gazowymi. Elektrownie ze spalinowymi silnikami 
wysokoprężnymi. Odnawialne źródła energii. 
Laboratoria  
Badanie aerodynamiczne i cieplne kotłowych podgrzewaczy wody. Sprzęgła hydrauliczne w 
instalacjach grzewczych. Badania spiralnego przeponowego wymiennika ciepła typu rura w 
rurze. Wykorzystanie kamery termowizyjnej w energetyce. Analiza spalin gazowych. Pomiar 
temperatury punktu rosy. 

Literatura  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.: Kotły parowe konstrukcje i obliczenia. WNT, 
Warszawa 1979. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Sławomir Grądziel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A905 – Systemy nadzorowania i wizualizacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 + Lk15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 + Lk9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Lokalne układy sterowania maszyn i 
urządzeń”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami HMI/SCADA. Zdobycie 
umiejętności tworzenia aplikacji nadzorowania i wizualizacji w pakiecie oprogramowania 
InTouch firmy Wonderware. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. Samodzielne 
opracowanie aplikacji nadzorowania i wizualizacji wybranego obiektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie opracowanego sprawozdania: „Projekt 
nadzorowania i wizualizacji wybranego obiektu”. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Miejsce systemów nadzorowania i wizualizacji w współczesnym modelu zintegrowanej i 
zautomatyzowanej produkcji. Systemy HMI/SCADA: realizowane funkcje, podstawowe cechy 
użytkowe, przegląd systemów. InTouch jako czołowy pakiet oprogramowania do tworzenia 
przemysłowych aplikacji nadzorowania i wizualizacji: menu i narzędzia programów 
WindowMaker i WindowViewer, edytor graficzny i tworzenie okien, zmienne i połączenia 
animacyjne, tworzenie skryptów, alarmy i zdarzenia w InTouch'u, trendy bieżące i 
historyczne, DDE i programy komunikacyjne, komunikacja ze sterownikami PLC i z 
aplikacjami Windows, nadzorowanie komunikacji, obiekty Smart Symbols, ActiveX oraz 
tworzenie obiektów Symbol Factory, problemy bezpieczeństwa w InTuoch'u. 
Laboratoria  
Praktyczne zapoznanie się z pakietem oprogramowania InTouch. Konfigurowanie 
komunikacji InTouch’a z wybranym sterownikiem PLC i Excelem oraz nadzorowania tej 
komunikacji. Opracowanie projektu nadzorowania i wizualizacji wybranego obiektu. 
Testowanie aplikacji. 

Literatura  
[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Szymczaka: Wonderware InTouch. Podręcznik 
użytkownika. Wyd. Astor Sp. z o.o., Kraków 1997. 
[2] Zamojski M.: Projektowanie aplikacji w oprogramowaniu InTouch 10.0 - podręcznik 
szkoleniowy. Praca dyplomowa Polit.Krak., Kraków 2009. 
[3] Maczyński A.: Sterowniki programowalne PLC. Budowa systemu i podstawy 
programowania. Wyd. Astor Sp. z o.o., Kraków 2001. 
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Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu A906 – Systemy sterowania i wizualizacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 + Lk15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L9 + Lk9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy automatyki”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie umiejętności programowania PLC i tworzenia 
aplikacji wizualizacyjnych w pakiecie oprogramowania InTouch firmy Wonderware. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. Samodzielne wykonanie 
aplikacji sterowania i wizualizacji wybranego obiektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie opracowanego sprawozdania: „Projekt 
sterowania i wizualizacji wybranego obiektu”. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy budowy i działania sterowników logicznych. Języki programowania PLC wg IEC 
61131. Programy narzędziowe. Podstawy programowania w języku drabinkowym: typy 
danych i zmiennych, elementy logiczne programu sterującego w sterownikach GE Fanuc. 
Podstawowe struktury programów sterujących. Systemy HMI/SCADA: realizowane funkcje, 
podstawowe cechy użytkowe. InTouch jako czołowy pakiet oprogramowania do tworzenia 
przemysłowych aplikacji nadzorowania i wizualizacji: edytor graficzny InTouch'a, tworzenie 
okien, tworzenie zmiennych i połączeń animacyjnych, tworzenie skryptów, alarmy i zdarzenia 
w InTouch'u, trendy bieżące i historyczne, DDE i programy komunikacyjne, komunikacja ze 
sterownikami PLC i z Excelem, ActiveX oraz tworzenie obiektów Symbol Faktory, problemy 
bezpieczeństwa w InTouch'u. 
Laboratoria aparaturowe  
Praktyczne zapoznanie się z sterownikami PLC: serii 90-30, VersaMax, kontrolerami RX3i 
oraz z programami narzędziowymi: VersaPro, Proficy ME Logic Developer PLC. Nauka 
podstaw programowania i konfigurowania PLC w wybranym programie narzędziowym i 
języku programowania. Opracowanie programu sterującego dla wybranego obiektu. 
Laboratoria komputerowe  
Praktyczne zapoznanie się z pakietem oprogramowania InTouch. Konfigurowanie 
komunikacji InTouch'a z PLC i Excelem oraz nadzorowania tej komunikacji. Opracowanie 
aplikacji wizualizacyjnej dla wybranego obiektu. Testowanie opracowanych aplikacji. 

Literatura  
[1] Kasprzak J.: Programowanie sterowników PLC. WNT, Warszawa 2006. 
[2] Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Szymczaka: Wonderware InTouch. Podręcznik 
użytkownika. Wyd. Astor sp. z o.o., Kraków 1997. 
[3] Maczyński A.: Sterowniki programowalne PLC. Budowa systemu i podstawy 
programowania. Wyd. Astor Sp. z o.o., Kraków 2001. 
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