
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Automatyzacja Systemów Wytwarzania 
Kod - nazwa 
przedmiotu A305 - Modelowanie systemów obróbki i monta żu 

 

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:  „Zarządzanie Produkcją” lub „Podstawy 
technicznego przygotowania produkcji”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i organizacją systemów obróbki i 
montażu, zdobycie umiejętności modelowania i projektowania systemów obróbki i montażu 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne treści wykładowych oraz omówienie 
przykładów projektowania, zajęcia praktyczne zorientowane problemowo 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z treści wykładowych, zaliczenie 
ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura i zasoby systemów obróbki i montażu. Obiekty składowe systemu wytwarzania, 
podsystem transportu. Model technologiczny systemu wytwarzania. Wykorzystanie teorii 
grafów do opisu struktur technologicznych systemów wytwarzania. Model technologiczny 
obrabiarki. Struktura obrabiarki, obiekty składowe i rodzaje więzi. Modelowanie systemów 
montażu. Etapy projektowania systemu wytwarzania. Główne zasady organizacji procesu 
produkcyjnego. Formy gniazdowe i liniowe organizacji komórek produkcyjnych. Metody 
planowania rozmieszczenia stanowisk w komórce produkcyjnej. Metody punktowe i 
powierzchniowe. Zasady projektowania złożonych systemów produkcyjnych. Zasady doboru 
środków transportu, urządzeń składowania i magazynowania. Wytyczne i normatywy do 
projektowania rozmieszczenia stanowisk. 
Laboratoria komputerowe  
Dla zadanego procesu wytwarzania asortymentu wyrobów opracowanie struktury 
technologicznej systemu wytwarzania. Identyfikacja elementów wielostanowiskowych 
systemów obróbki i montażu. Dobór realizacji podsystemu transportu. Graf struktury systemu 
wytwarzania. Dla wskazanej obrabiarki opracowanie modelu technologicznego w postaci 
grafu uwzględniając oprzyrządowanie wymienne. Dla opracowanego systemu wytwarzania 
obliczenie planu rozmieszczenia stanowisk metodą punktową i powierzchniową. Wykonanie 
projektu 2D hali produkcyjnej, uwzględniając marszruty technologiczne i zasady 
rozmieszczania obiektów. 

Literatura   
[1] Brzeziński M.: Organizacja produkcji. Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000. 
[2] Mazurczak J.: Projektowanie struktur systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, 2004. 
[3] Samek A.: Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem i montażu. 
Skrypt PK, Kraków 1986. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jacek Habel 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Automatyzacja Systemów Wytwarzania 
Kod - nazwa 
przedmiotu A306 - Programowanie układów sterowania numeryczneg o 

 

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 robotyki”, „Projektowanie i 
automatyzacja procesów technologicznych” lub „Projektowanie zautomatyzowanych 
procesów wytwarzania”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami przygotowania obrabiarki do 
pracy,  uzbrojeniem w narzędzia i oprzyrządowanie przedmiotowe. Zdobycie umiejętności 
programowania ręcznego, zorientowanego warsztatowo i wspomaganego komputerowo. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na wykładach, zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział maszyn roboczych. Pojęcie podstawowe. Struktura USN. Sterowanie w układzie 
otwartym i zamkniętym. Rodzaje sterowania i interpolacji. Reguły przyjmowania osi układu 
współrzędnych. Programy sterujące – budowa i struktura, adresy, funkcje przygotowawcze i 
pomocnicze. Cykle obróbkowe i podprogramy. Przygotowanie maszyny do pracy. Karty 
uzbrojenia. Definiowanie narzędzi, chwytaków i głowic roboczych - punkt charakterystyczny, 
współrzędne lokalne, wymiary charakterystyczne. Przestrzeń robocza. Rodzaje i metody 
programowania. Programowanie on line i off line. Programowanie ręczne, obliczanie 
trajektorii ruchu, ograniczenia. Programowanie wspomagane komputerowo w systemach 
CAM i CAx – charakterystyka systemów. Programowanie bezpośrednie. Programowanie 
zorientowane warsztatowo (WOP). Dokumentacja. 
Laboratoria  
Programowanie obrabiarki w systemie GTJ, opracowanie programu źródłowego, 
generowanie i symulacja programu sterującego, analiza kolizyjności. Programowanie  robota 
przemysłowego. Programowanie zorientowane warsztatowo (WOP) obrabiarki CO ARROW 
500, przygotowanie obrabiarki do pracy, edytowanie programu funkcją RAP, realizacja 
programu. 

Literatura  
[1] Praca zb. pod red. Jana Kosmola: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. 
Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 2001. 
[2] Wit G., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC,WNT, W-wa,2006 
[3] Drzycimski M., Plichta J.: Podstawy programowania OSN. Część II. Programowanie 
obróbki w układach CNC. Wydawnictwo Uczelniane Pol. Koszalińskiej, Koszalin 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marian Kwatera 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Automatyzacja Systemów Wytwarzania 
Kod - nazwa 
przedmiotu A307 - Roboty mobilne 

 

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:  „Elementy i układy sterowania robotów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową, zasadami sterowania, systemami 
nawigacji i bezpieczeństwa oraz oprogramowaniem robotów mobilnych 

Metody dydaktyczne:  multimedialne wykłady, pokazy, zajęcia praktyczne (laboratoryjne), 
dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Budowa i zasada działania robotów i platform mobilnych. Układy jezdne stosowane w 
robotach mobilnych (koła, gąsienice, mechanizmy kroczące). Układy napędowe. Sensoryka 
(czujniki ultradźwiękowe, czujniki optyczne, dotykowe, kompasy, żyroskopy, systemy 
wizyjne, skanery laserowe). Zasilanie robotów mobilnych. Układy sterowania. Systemy 
nawigacji robotów mobilnych. Systemy bezpieczeństwa w robotach mobilnych. Algorytmy 
detekcji i omijania przeszkód. Planowanie trajektorii ruchu robota mobilnego. Systemy 
wieloobrotowe. Współpraca robotów. Zastosowanie robotów mobilnych w przemyśle. AGV. 
Laboratoria  
Badanie parametrów i charakterystyk czujników ultradźwiękowych i odbiciowych na 
podczerwień. Programowanie robota podążającego wzdłuż linii. Konfiguracja oraz badanie 
parametrów funkcjonalnych systemu nawigacji laserowej. Konfiguracja i integracja skanera 
bezpieczeństwa z systemem sterowania robota mobilnego. Programowanie robota „SUMO”. 

Literatura  
[1] Zielińska T.: Maszyny kroczące. PWN, Warszawa 2003. 
[2] Tchoń K., Mazur A., Dulęba I., Hossa R., Muszyński R.. Manipulatory i roboty mobilne. 
Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 2000. 

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 Automatyzacja Systemów Wytwarzania 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

A308 – Modernizacja sterowania maszyn i urz ądzeń 

technologicznych 
 

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:  poznanie współczesnych wymagań stawianych układom 
sterowania maszyn i urządzeń oraz zasad i procedur ich modernizacji. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie laboratoriów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cele modernizacji sterowania: nowe możliwości technologiczne i korzyści ekonomiczne. 
Analiza możliwości modernizacji i określenie jej zakresu. Zasady implementacji układów 
sterowania numerycznego CNC. Wymagania odnośnie układów pomiarowych, 
serwonapędowych, napędów pomocniczych i sensorycznych obrabiarki. Sposoby 
przenoszenia funkcji realizowanych na przekaźnikach na sterowniki programowalne PLC. 
Zastępowanie analogowych układów napędowych układami cyfrowymi. Zagadnienia 
związane z modernizacją maszyn i urządzeń w aspekcie znaku bezpieczeństwa CE. 
Laboratoria  
Modernizacja układów sterowania logicznego: obrabiarek, urządzeń technologicznych i 
innych urządzeń technicznych. Przykład zastąpienia konwencjonalnego układu sterowania 
sekwencyjnego programowalnym układem sterowania logicznego (PLC) na przykładzie CPP 
TOR. Zastosowanie rozproszonych wejść - wyjść w oparciu o ethernetową sieć 
przemysłową. Procedura doboru układu sterowania CNC, układów napędowych oraz 
układów wejścia-wyjścia do istniejącej maszyny na przykładzie tokarki TKX. Procedura 
zamiany napędów analogowych na cyfrowe w obrabiarkach CNC. 

Literatura    
[1] Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy 
obróbkowe. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 1995. 
[3] Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Antoni Szymczak 

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



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 

Specjalno ść Automatyzacja Systemów Wytwarzania 
Kod - nazwa 
przedmiotu A309 - 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  

 


