
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu  A320 - Sensory, aktuatory i obróbka sygnałów w mech atronice 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka”, „Elektrotechnika”, „Elektronika”. 
Założenia i cele przedmiotu : Zapoznanie się z podstawami fizykalnymi działania czujników 
i aktuatorów i ich praktycznym zastosowaniem. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia i definicje w pomiarach. Sensory: indukcyjne, wykorzystujące efekt Halla, 
potencjometryczne, termistorowe, pojemnościowe, piezoelektryczne, ultradźwiękowe, 
optoelektroniczne, radarowe, termopary, tensometry. Zasady działania, przykłady 
zastosowań. Rodzaje i zasada działania aktuatorów elektromechanicznych, hydraulicznych, 
pneumatycznych. Kwantyzacja i próbkowanie sygnałów. Układy kondycjonowania sygnałów 
pomiarowych. 
Laboratoria  
Pomiar prędkości obrotowej z wykorzystaniem metody analogowej i cyfrowej, przyspieszenia 
kątowego i liniowego oraz bezstykowy pomiar momentu obrotowego. Bezstykowy pomiar 
odległości w robotyce. Pomiar i regulacja temperatury z wykorzystaniem czujnika 
termistorowego oraz scalonych czujników z wyjściem analogowym i cyfrowym. Badanie 
przetworników C/A i A/C. Badanie sensorów i aktuatorów w mechatronicznym systemie 
sterowania silnikiem ZI. 

Literatura  
[1] Gajek A., Juda Z. Mechatronika Samochodowa – Czujnik. WKŁ, Warszawa 2008. 
[2] Misala J., Missala T.: Elektryczne pomiary wielkości mechanicznych. PWN, Warszawa 
1981. 
[3] Kasedorf J.: Układy wtryskowe i katalizatory. WKŁ, Warszawa 1996. 
[4] Herner A.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ, Warszawa 
2009. 
[5] Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, 
Warszawa 2001. 

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 Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A321 - Systemy sterowania w mechatronice 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektrotechnika”, „Elektronika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw sterowania cyfrowego. 
Praktyczne zapoznanie się z możliwościami aplikacyjnymi sterowników mikroprocesorowych 
w mechatronice .  

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych; kolokwium 
zaliczeniowe. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura systemu mechatronicznego (sterowanie w otwartej i zamkniętej pętli, sterowanie 
sekwencyjne, sterowanie w czasie rzeczywistym). Układy interfejsów, elementy wejściowe i 
wyjściowe sterowników. Sterowniki wbudowane (embedded). Zarządzanie pamięciami w 
sterownikach, zabezpieczenia (watchdog). Tablice sterujące (LUT). Cyfrowa obróbka 
sygnałów sterujących. Sterowanie nieliniowe i adaptacyjne. Podstawy programowania 
sterowników. Wybrane układy sterowania i pomiarów w mechatronice (pozycjonowanie, 
regulacja prędkości maszyn elektrycznych, pomiary odległości, napędy elektryczne). 
Laboratoria  
Ultradźwiękowy sygnalizator odległości od obiektu – pomiary i analiza sygnałów. Regulacja 
prędkości obrotowej silników prądu stałego. Sterowanie w czasie rzeczywistym na 
przykładzie mechatronicznego układu wydłużania kończyn. Synteza prostego układu 
mechatronicznego. 

Literatura   
[1] Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika – Komponenty, metody, przykłady. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
[2] Bolton W.: Mechatronics – Electronic Control Systems In Mechanical and Electrical 
Engineering. Addison Wesley Longmann Limited, Harlow 1999. 
[3] Onwubolu G.: Mechatronics – principles and applications, Elsevier Butterworth 
Heinemann, Burlington 2005. 
[4] Braga N., C.: Robotics, Mechatronics and Artificial Intelligence. Newnes, Woburn, USA, 
2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Zdzisław Juda 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A322 - Systemy mechatroniczne pojazdów samochodowyc h 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie studenta z głównymi zespołami pojazdu 
samochodowego jako układami mechatronicznymi. Poznanie zasad sterowania silnikiem, 
skrzynią biegów, układem kierowniczym, układem hamulcowym i pokrewnymi. Zapoznanie 
praktyczne studenta z budową tych układów.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie i zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie – charakterystyka systemów mechatronicznych w pojazdach 
samochodowych. Mechatroniczne układy sterowania silnikiem spalinowym z zapłonem 
iskrowym i samoczynnym. Układ przeciwblokujący ABS jako system mechatroniczny 
sterowania sił hamujących. Układ stabilizacji toru jazdy ESP – cel stosowania, budowa i 
działanie. Mechatronika w układach zawieszeń i układach kierowniczych.  
Laboratoria  
Analiza budowy i badania układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. 
Analiza budowy i kontrola działania układu przeciwblokującego ABS. Budowa układów 
wspomagania w układzie kierowniczym: hydraulicznego, elektrycznego.  

Literatura     
[1] Kasedorf J.: Układy wtryskowe i katalizatory. WKŁ, Warszawa 1996. 
[2] Układy wtryskowe Common Rail. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2000. 
[3] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, 
Warszawa 2006. 
[4] Gajek A., Juda Z.: Mechatronika Samochodowa – Czujnik. WKŁ, Warszawa 2008. 
[5] Kuranowski A., Mirska-Świętek M.: Mechanizmy wspomagające w pojazdach 
samochodowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Józef Struski, prof. PK 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A323 - Diagnostyka urz ądzeń mechatronicznych pojazdów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami diagnostyki 
technicznej. Poznanie podstaw teoretycznych i metod diagnozowania poszczególnych 
zespołów pojazdu samochodowego. Zdobycie umiejętności praktycznego wykonywania 
badań diagnostycznych z zastosowaniem testerów komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne 
wykonywanie testów diagnostycznych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie i zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i definicje diagnostyki technicznej pojazdów. Diagnostyka wybranych 
układów mechatronicznych pojazdu samochodowego: osprzęt silnika spalinowego ZI i ZS, 
układ hamulcowy hydrauliczny z ABS, osprzęt elektryczny i układ oświetlenia. Systemy 
diagnostyki pokładowej pojazdów: diagnostyka OBD i OBD II. Testery diagnostyczne. 
Laboratoria  
Diagnozowanie silnika i jego osprzętu. Diagnostyka i obsługa układu hamulcowego 
hydraulicznego i pneumatycznego. Diagnostyka układu kierowniczego. Diagnozowanie 
samochodów z zastosowaniem testerów komputerowych. Wykonanie badań 
diagnostycznych w zakresie OBDII i diagnostyki bezpieczeństwa. 

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] Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008. 
[5] Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, 
WKŁ, Warszawa 2007. 
[6] Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, 
Warszawa 2006 

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 Mechatronika 
Kod - nazwa 
przedmiotu A324 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 30S 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 18S 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studenta z wymaganiami merytorycznymi i 
formalnymi w zakresie przygotowywania pracy dyplomowej, omówienie sposobów 
prezentacji pracy, konsultacje dotyczące tematyki pracy dyplomowej i wyników 
zrealizowanych badań, prezentacja realizowanych prac dyplomowych. 

Metody dydaktyczne: multimedialna prezentacja stanu zaawansowania realizacji pracy 
dyplomowej, dyskusja po przedstawionej prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  ocena prezentacji i zaawansowania realizacji 
pracy dyplomowej. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Wymagania formalne w zakresie opracowywania pracy dyplomowej, omówienie wzorcowego 
układu pracy. Zasady doboru, analizy literatury i sposobu jej wykorzystania w pracy. 
Przeciwdziałanie plagiatom. Prezentacja i analiza krytyczna wyników badań dyplomantów, 
pogłębienie ich wiedzy w zakresie realizowanych tematów prac, nadzór nad terminowością 
wykonywania prac. 

Literatura   
W zależności od tematyki pracy realizowanej przez dyplomanta, dobierana indywidualnie. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca  

 


