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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Mechatronika

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D15 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z pojęciami podstawowymi mechatroniki: a) analiza procesowa systemów mechatronicznych; b)
tworzenie modeli i pojęcia funkcji w mechatronice; c) projektowanie systemów mechatronicznych
Cel 2 Zapoznanie z aktorami mechatroniki: a) budowa i sposoby działania; b) aktory elektromagnetyczne; c) aktory
płynowe; d) aktory nowego rodzaju.

Kod archiwizacji: ABCAB232
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Cel 3 Zapoznanie z sensorami (czujnikami): a) stopień integracji i wymagania, parametry sensorów; b) pomiar
drogi i kąta; c) pomiar prędkości i przyspieszenia; d) jednoosiowy pomiar siły i momentu, wieloskładowe
sensory siły.
Cel 4 Przetwarzanie sygnałów: a) podział sygnałów, parametry i charakterystyki sygnałów; b) wpływ okien czasowych przy przekształceniu Fouriera; c) dyskretne i szybkie przekształcenie Fouriera: DFT, FFT.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Matematyka, fizyka
2 Wytrzymałość materiału

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student podaje podstawowe pojęcia mechatroniki: a) analiza procesowa systemów mechatronicznych; b) tworzenie modeli i pojęcia funkcji w mechatronice; c) projektowanie systemów mechatronicznych.
EK2 Umiejętności Student potrafi podać budowę i sposoby działania aktorów: a) elektromagnetycznych; b) płynowych.
EK3 Umiejętności Student potrafi podać budowę sensorów: a) drogi i kąta; b) prędkości i przyspieszenia; c)pomiaru
siły i momentu.
EK4 Wiedza Student podaje metody analizy sygnału, wpływ okien czasowych przy przekształceniu Fouriera,
dyskretne i szybkie przekształcenie Fouriera.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie i pojęcia podstawowe: a) analiza procesowa systemów
mechatronicznych; b) tworzenie modeli i pojęcia funkcji w mechatronice; c)
projektowanie systemów mechatronicznych

3

W2

Aktory: a) budowa i sposoby działania; b) aktory elektromagnetyczne; c) aktory
płynowe; d) aktory nowego rodzaju.

4

W3

Sensory: a) stopień integracji i wymagania, parametry sensorów; b) pomiar drogi
i kąta; c) pomiar prędkości i przyspieszenia; d) jednoosiowy pomiar siły
i momentu, wieloskładowe sensory siły

4

W4

Sygnały i przetwarzanie sygnałów: a) podział sygnałów, parametry
i charakterystyki sygnałów; b) wpływ okien czasowych przy przekształceniu
Fouriera; c) dyskretne i szybkie przekształcenie Fouriera: DFT, FFT.
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Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Budowa czujnika przyspieszeń, prędkości i przemieszczeń w pomiarach konstrukcji
budowlanych

6

L2

Budowa i zasada dziłania czujników tensometrycznych

4

L3

Transformata Fouriera i transformata falkowa w analizie sygnałów przy pomocy
programu MatLab

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Dyskusja

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test
P2 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1

N1 N3 N4

F2 P1

EK2

Cel 2

w2

N1 N3

F2 P1

EK3

Cel 3

w3 l1 l2

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 4

w4 l3

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Boda HEIMANN, Wilfried GERTH, Karl POPP — Mechatronika, komponenty, metody, przykłady,
Warszawa, 2001, Wydawnictwo Naukowe PWN
[2 ] Praca zbiorowa (red. Uhl T.) — Wybrane problemy projektowania mechatronicznego, Kraków, 1999, KRiDM
AGH
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Bogumił Wrana (kontakt: wrana@limba.wil.pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof. PK Bogumił Wrana (kontakt: )
2 mgr inż. Bartłomiej Czado (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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