
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urz ądzeń 
Kod - nazwa 
przedmiotu A315 – Sterowanie maszyn i urz ądzeń transportowych 

 

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:  „Podstawy automatyki”.  

Założenia i cele przedmiotu:  praktyczne zapoznanie się podstawowymi układami 
sterowania pracą urządzeń transportu technologicznego. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy transportu bliskiego - cechy funkcjonalno-eksploatacyjne. Zarządzanie logistyczne  
i sterowanie procesami w systemach transportowo-magazynowych. Środki automatycznej 
identyfikacji i zdalnego sterowania przepływami ładunków w przemyśle. Rozwiązania 
strukturalne systemów sterowania transportu bliskiego oraz magazynowania. Przykłady 
aplikacji funkcjonalnej sterowań maszyn roboczych: sterowanie hierarchiczne i ze 
sprzężeniem zwrotnym, układy automatycznego sterowania stabilizujące, programowe, 
nadążne oraz adaptacyjne. Przemysłowe implementacje układów sterowania - właściwości 
dynamiczne obiektów na przykładzie zdalnego sterowania pracą suwnic. Systemy 
automatycznego pozycjonowania oraz sterowania układnicami magazynowymi. Kinematyka 
mechanizmu platformowego. Systemy pozycjonowania autonomicznych transporterów 
przemysłowych.  
Laboratoria  
Badania funkcjonalne zdalnego systemu sterownia praca suwnicy podwieszonej KBK. 
Badania układu automatycznego sterowania ruchami roboczymi mobilnego transportera 
przemysłowego. Próby funkcjonalne systemu sterowania dźwigu z napędem 
elektromechanicznym. Badania testowe na układach modelowych wybranych systemów 
sterowania dźwignic. Systemy sterowania nadrzędnego i grupowa automatyczna regulacja 
pracy jednostek transportowych. 

Literatura  
[1] Cichocki W., Michałowski S., Prącik M.: Kształtowanie jakości przetwarzania danych 
pomiarowych w komputerowym wspomaganiu badań i sterowaniu maszyn roboczych. 
Wydawnictwo PiT, Kraków 2004. 
[2] Korzeń Z.: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Wydawnictwo 
ILiM, Poznań 1998. 
[3] Transport przemysłowy i maszyny robocze. Kwartalnik. Wydawnictwo Lektorium, 
Wrocław. 
[4] Dozór techniczny. Dwumiesięcznik. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Wiesław Cichocki 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urz ądzeń 
Kod - nazwa 
przedmiotu A316 - Programowalne systemy sterowania maszyn 

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 zasadami programowania i obsługi 
obrabiarek sterowanych numerycznie oraz robotów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne 
opracowanie programów na obrabiarkę i robota. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uruchomienie opracowanych programów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada numerycznego sterowania obrabiarkami, struktura funkcjonalna. Układy sterowania 
CNC. Oznaczenia osi i kierunków ruchu, bazy. Języki programowania. Programowanie 
ruchu: w układzie kartezjańskim i biegunowym, przesunięcia układu współrzędnych, ruch w 
układzie absolutnym i przyrostowym, interpolacja liniowa, kołowa i śrubowa. Funkcje korekcji 
toru narzędzia. Funkcje pomocnicze. Gwintowanie. Elementy języka wyższego poziomu.: 
instrukcje warunkowe, instrukcje skoku, pętle, funkcje matematyczne. Parametryzacja 
programu. Podprogramy i cykle stałe. Układy sterowania robotów. Sterowanie typu PTP/CP. 
Układy współrzędnych robotów. Języki programowania robotów. Elementy języka KAREL – 
zmienne, operatory, funkcje kontroli ruchu, funkcje kontroli programu, procedury, przerwania, 
operacje na portach I/O i plikach. Programowanie operacji manipulacyjnych. Programowanie 
operacji technologicznych. Współpraca robotów. 
Laboratoria  
Obsługa obrabiarki CNC: interfejs użytkownika, bazowanie, tryby pracy JOG, MDA i 
AUTOMATIC. Wprowadzanie i edycja programu. Definiowanie przesunięć układów 
współrzędnych w układzie CNC. Wprowadzanie opisu narzędzi. Możliwości konfiguracji 
działania układu CNC. Opracowanie i uruchomienie programu dla zadanego zadania obróbki 
na tokarce TKX50N z układem sterowania SINUMERIK 802D. Przygotowanie robota do 
pracy – mastering i kalibracja. Sterowanie ruchem robota przy użyciu ręcznego 
programatora. Tryby ruchu JOINT, WORDFRAME, TOOLFRAME. Zmiana układów 
współrzędnych robota i narzędzia. Pisanie programów na kontrolerze i na komputerze PC. 
Kopiowanie programów do kontrolera. Programowanie zadanych zadań manipulacyjnych i 
technologicznych dla robota FANUC S-420F. 

Literatura  
[1] Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, 
Warszawa 2006. 
[2] SINUMERIK 802D sl, Turning, Programming and Operating Manual 
[3] MARSKAMSH0885EF - KAREL Reference Manual v.2.22 REV.A 
[4] MAROKENHA0885EF - Enhanced KAREL Operations Manual v. 2.22 R.pdf 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Adam Słota 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urz ądzeń 
Kod - nazwa 
przedmiotu A317 - Diagnostyka i monitoring maszyn  

 

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:  „Teoria sygnałów”, „Miernictwo 
dynamiczne”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zagadnieniami diagnostyki 
i monitoringu maszyn ze szczególnym uwzględnieniem robotów i manipulatorów. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i definicje, cele i zadania. Źródła sygnałów, klasyfikacja i miary 
sygnałów. Budowa wybranych czujników pomiarowych, zakres pomiaru, czułość, rodzaje 
błędów pomiarowych, klasa czujnika. Komputerowa technika pomiarowa: podstawowe 
kryteria wyboru systemu pomiarowego, karty pomiarowe. Podstawy cyfrowej analizy 
sygnałów: proces dyskretyzacji sygnału – próbkowania i kwantowania, zdolność rozdzielcza, 
postprocessing. Opis podstawowych układów akwizycji i przetwarzania sygnałów 
pomiarowych. Wybór systemu diagnostyczno-pomiarowego. Sygnały diagnostyczne, 
związek pomiędzy sygnałami diagnostycznymi i stanem maszyny. Systemy automatycznego 
monitorowania uszkodzeń wykorzystujące zaimplementowane elementy detekcyjne – 
„inteligentna” technika pomiarowa. Wirtualne przyrządy i systemy pomiarowo – 
diagnostyczne. Wykorzystanie środowiska programowego LabView i LabTech do 
oprogramowania systemów pomiarowych. 
Laboratoria  
Wyznaczanie charakterystyk wybranych czujników pomiarowych, testy porównawcze jakości 
przetwarzania. Identyfikacja parametrów układu mechanicznego. Ocena stanu 
dynamicznego maszyn z elementami wirującymi. Diagnostyka stopnia zapowietrzenia 
hydraulicznego układu napędowego. Diagnostyka warunków sprzężenia ciernego w układzie 
napędu cięgnowego. Diagnostyka mikroklimatu w kabinach operatorów maszyn roboczych. 
Układy akwizycji sygnałów pomiarowych – systemy i oprogramowania LabTech oraz 
LabView. 

Literatura  
[1] Cempel C.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989. 
[2] Cholewa W., Moczulski W.: Diagnostyka techniczna maszyn. Pomiary i analiza sygnałów. 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.  
[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 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urz ądzeń 
Kod - nazwa 
przedmiotu A318 – Systemy zdalnego sterowania 

 

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 ze standardami stosowanymi w systemach 
zdalnego sterowania oraz nabycie umiejętności praktycznego ich wykorzystania. 

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w zajęciach w laboratorium komputerowym. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe definicje. Zastosowanie systemów zdalnego sterowania. Protokoły przesyłu 
informacji dla potrzeb zdalnego sterowania. Systemy kodowania sygnałów. Szyfrowanie 
danych. Kontrola poprawności transmisji danych. Wykorzystanie technologii 
bezprzewodowych w sterowaniu. Zdalne sterowanie poprzez Internet. Zdalne wywoływanie 
procedur. Technologie obiektów rozproszonych. Systemy wieloagentowe. Zdalne 
sterowanie z wykorzystaniem wieloagentowego systemu AIM. 
Laboratoria  
Konfiguracja i zestawianie łącza radiowego przy użyciu radiomodemów SATEL. Monitoring i 
sterowanie urządzeniami poprzez łącza szeregowe RS-232 i RS-485 przy użyciu protokołu 
komunikacyjnego Modbus. Sterowanie i monitoring poprzez SMS. Zdalne sterowanie 
urządzeniami poprzez bezprzewodowe łącze na podczerwień (IrDA, RC5). Komunikacja 
poprzez magistrale i2c, 1-wire oraz SPI. Zdalne wywoływanie procedur. Przykłady 
wykorzystania systemu AIM do zdalnego sterowania systemami produkcyjnymi. 

Literatura  
[1] Mielczarek W.: Szeregowe interfejsy cyfrowe. Helion, 1994. 
[2] Zieliński B.: Bezprzewodowe sieci komputerowe. Helion, 2000. 
[3] Zając J.: Rozproszone sterowanie zautomatyzowanymi systemami wytwarzania. 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Grzegorz Chwajoł 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urz ądzeń 
Kod - nazwa 
przedmiotu A319 - 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  

 


