
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/6 3/6 3/6   
 Liczba godzin w semestrze  30/10 15/8 15/8   
 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 2 2 2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zapoznanie się ze strukturą, właściwościami oraz technicznymi moŜliwościami systemów 
automatyzacji dla róŜnych układów fizycznych, mechanicznych, hydraulicznych, 
elektrycznych itp. 
Opanowanie podstawowych technik analizy elementów i układów automatyzacji i robotyzacji 
oraz ich zastosowań w wybranym zakresie inŜynierii produkcji. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład uzupełniony ćwiczeniami rachunkowymi i zajęciami laboratoryjnymi. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie ćwiczeń i laboratorium, egzamin pisemny – podstawą zaliczenia egzaminu jest 
zdobycie 60% maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

I. Podstawy teorii automatyzacji, mechanizacji. Struktura funkcjonalna sterowania 
numerycznego i automatycznej regulacji. 

1. Podstawowe pojęcia: transmitancja, charakterystyki częstotliwościowe. 
2. Rodzaje sygnałów: układy ciągłe i dyskretne. 
3. Podstawowe człony dynamiczne i ich charakterystyka. 
4. Stabilność i jej kryteria. 
5. Regulatory i ich właściwości. 

II.  Robotyzacja procesów oraz typowe układy w systemach produkcyjnych, 
transportowych i produkcyjnych. 

1. Typowe rozwiązania: manipulacyjne, orientowania, mocowania, wykonawcze, 
kontrolne, diagnostyczne, sterowania. 



2. Niezawodność, elastyczność i eksploatacja systemów zrobotyzowanych 
3. Struktura i funkcje zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. 

III.  Podstawy sterowania cyfrowego. 
1. Sterowanie cyfrowe – struktura i właściwości. 
2. Sterowniki programowalne – struktura i funkcje. 

IV.  Techniczne moŜliwości systemów automatyzacji. 
1. Problemy liniowych systemów dynamicznych. 
2. Celowość i techniczne moŜliwości automatyzacji procesów przemysłowych. 
3. Komputerowe systemy automatyzacyjne. 
4. Automatyzacja w wybranych gałęziach przemysłu: układy mechaniczne, 

hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i mieszane. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Tchoń K., Mazur A., Dulęba I., Hossa R., Muszyński R., Manipulatory i roboty 
mobilne. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000. 

2. Greblicki W., Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2006. 

3. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 2006. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Osiowski J., Zarys rachunku operatorowego. WNT, Warszawa 1981. 
 
Efekty kształcenia: 
Podstawowym efektem kształcenia jest umiejętność wyboru uzasadnionego stopnia 
automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego. Odpowiedni dobór systemów 
automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w wybranym zakresie inŜynierii 
produkcji pozwalający na ocenę głównych efektów i skutków automatyzacji i robotyzacji w 
wybranych dziedzinach przemysłu. 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez rozwiązywanie 
zadań. 
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia rachunkowe. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z ćwiczeń rachunkowych. 
 



Treści programowe:  
1. Transmitancja Leplace’a układu, odpowiedź układu na pobudzenie skokiem 

jednostkowym. 
2. Charakterystyki częstotliwościowe podstawowych elementów układów regulacji 

automatycznej. 
3. Sprawdzanie stabilności układów. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Morecki A., Knapczyk J., Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów. WNT, 
Warszawa 1999. 

2. Pochopień B., Automatyzacja procesów przemysłowych WSiP, Warszawa 1993. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Osiowski J., Zarys rachunku operatorowego. WNT, Warszawa 1981. 
 
Efekty kształcenia: 
Podstawowym efektem kształcenia jest umiejętność wykonywania obliczeń i symulacji 
układów, sprawdzenie stabilności układu umoŜliwiający wybór uzasadnionego stopnia 
automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego. Odpowiedni dobór systemów 
automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w wybranym zakresie inŜynierii 
produkcji pozwoli na ocenę głównych efektów i skutków automatyzacji i robotyzacji w 
wybranych dziedzinach przemysłu 
 
 
 
LABORATORIUM  
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczna weryfikacja nabytych wiadomości teoretycznych oraz wdroŜenie umiejętności w 
zakresie oceny właściwości dynamicznych elementów automatyki i regulatorów oraz w 
zakresie moŜliwości eksploatacyjnych sterowników programowalnych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia laboratoryjne i symulacyjne z kontrolą poziomu przygotowania studenta do zajęć. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań. 
 
Treści programowe:  
Ćwiczenia obejmują: analizę i badanie elementów i układów automatyki w stanach 
stacjonarnych i dynamicznych, poznanie zasad obsługi i uruchamiania oprogramowania dla 
sterowników PLC oraz realizację wybranych układów sterowania stycznikowo-
przekaźnikowego z zastosowaniem sterowników. 
 
Literatura podstawowa:  
1. Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J., Programowanie sterowników PLC. 

Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998. 
2. Mikulczyński T., Samsonowicz Z., Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. 

WNT, Warszawa 1997. 



 
Literatura uzupełniająca:  

1. Wiszniewski A.: Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne, skrypt 
Politechniki Wrocławskiej 2000. 

 
Efekty kształcenia: 
Praktyczna weryfikacja nabytych wiadomości teoretycznych oraz wdroŜenie umiejętności w 
zakresie oceny właściwości dynamicznych elementów automatyki i regulatorów oraz w 
zakresie moŜliwości eksploatacyjnych sterowników programowalnych. Wiedza ta jest 
niezbędna do doboru systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w 
wybranym zakresie inŜynierii produkcji 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
prof. dr hab. inŜ. Bogdan Miedziński, prof. zw. 
dr inŜ. Zbigniew Fjałkowski, docent 
dr inŜ. Grzegorz Wiśniewski  
 


