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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
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Kod kierunku: 2

Stopień studiów: I
Specjalności: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Basics of Control Systems

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ oIS C22 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Podstawy regulacji automatycznej

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami automatycznej regulacji w inżynierii cieplnej.
Cel 2 Wykształcenie umiejętności opisu statycznych i dynamicznych właściwości obiektów regulacji.
Cel 3 Zapoznanie studentów z zasadami regulacji: dwustawnej i proporcjonalnej.
Kod archiwizacji: 91206B7B

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Zapoznanie studentów z wybranymi urządzeniami automatyki systemów cieplnych (termostaty, presostaty,
higrostaty) oraz zasadami ich doboru do realizacji założonych zadań automatycznej regulacji.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student definiuje podstawowe pojęcia automatycznej regulacji oraz wyjaśnia role poszczególnych
elementów układu regulacji automatycznej.
EK2 Umiejętności Student potrafi wskazać elementy układu regulacji automatycznej w prostych urządzeniach
inżynierii cieplnej. Objaśnia budowę i zasadę działania wybranych urządzeń automatycznej regulacji.
EK3 Wiedza Student objaśnia właściwości statyczne i dynamiczne obiektu regulacji. Poprawnie interpretuje ich
wpływ na proces projektowania układu regulacji automatycznej.
EK4 Umiejętności Student analizuje reakcję obiektu regulacji na zadane sterowanie. Potrafi dobrać algorytm
regulacji do zadanego obiektu.
EK5 Wiedza Student objaśnia algorytmy regulacji: dwustawnej i proporcjonalnej.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

1.Pojęcia podstawowe: sterowanie, zakłócenie, sprzężenie zwrotne, regulacja.

2

W2

2.Układ regulacji automatycznej.

1

W3

3.Właściwości statyczne i dynamiczne obiektu regulacji. Odpowiedź skokowa.

2

W4

4.Zasada regulacji dwustawnej. Ocena jakości pracy układu z regulatorem
dwustawnym. Dobór histerezy regulatora

3

W5

5.Przykładowe regulatory dwustawne; budowa i zasada działania: termostat
bimetalowy i elektroniczny, termometr kontaktowy, termostat mieszkowy,
presostat, manometr kontaktowy.

3

W6

6.Zasada regulacji proporcjonalnej. Wskaźniki jakości regulacji

2

W7

7.Budowa i zasada działania zaworu z głowicą termostatyczną. Elektroniczne
regulatory proporcjonalne.

2
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Liczba
godzin
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Laboratorium
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

1.Wyznaczanie charakterystyki statycznej presostatu i manometru kontaktowego.

3

L2

2.Badanie pracy układu sprężarkowego z regulatorem proporcjonalnym.

3

L3

3.Dwustawna regulacja temperatury c.w.u.

3

L4

4.Termostat bimetalowy w układzie sterowania wentylatorami.

3

L5

5.Badanie dynamiki czujnika temperatury.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

26

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna elementów układu regulacji automatycznej.

Na ocenę 3.0

Zna wszystkie elementy układu regulacji automatycznej; potrafi wyjaśnić ich
znaczenie. Definiuje podstawowe pojęcia automatyki. Uzyskał 55-64% punktów.

Na ocenę 3.5

j.w. Uzyskał 65-74% punktów.

Na ocenę 4.0

Zna wszystkie elementy układu regulacji automatycznej; potrafi wyjaśnić ich
znaczenie oraz ich wzajemne zależności. Definiuje wszystkie przedstawione
pojęcia automatyki. Uzyskał 75-84% punktów.

Na ocenę 4.5

j.w. Uzyskał 85-94% punktów.

Na ocenę 5.0

Wykazuje wiedzę wykraczającą poza zrealizowany program. Uzyskał co najmniej
95% punktów.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wskazać elementów układu regulacji w prostych urządzeniach
i instalacjach inżynierii cieplnej.

Na ocenę 3.0

Student poprawnie wskazuje główne elementy układu regulacji w prostych
urządzeniach i instalacjach inżynierii cieplnej. Uzyskał 55-64% punktów.

Na ocenę 3.5

j.w. Uzyskał 65-74% punktów.

Na ocenę 4.0

Student poprawnie wskazuje wszystkie elementy układu regulacji w prostych
urządzeniach i instalacjach inżynierii cieplnej. Uzyskał 75-84% punktów.

Na ocenę 4.5

j.w. Uzyskał 85-94% punktów.

Na ocenę 5.0

Wykazuje wiedzę wykraczającą poza zrealizowany program. Uzyskał co najmniej
95% punktów.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna metod opisu właściwości statycznych i dynamicznych obiektów
regulacji.

Na ocenę 3.0

Student zna metody opisu właściwości statycznych i dynamicznych obiektów
regulacji. Uzyskał 55-64% punktów.

Na ocenę 3.5

j.w. Uzyskał 65-74% punktów.

Na ocenę 4.0

Student zna metody opisu właściwości statycznych i dynamicznych obiektów
regulacji. Poprawnie interpretuje wpływ tych właściwości na działanie układu
regulacji. Uzyskał 75-84% punktów.
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Na ocenę 4.5

j.w. Uzyskał 85-94% punktów.

Na ocenę 5.0

Wykazuje wiedzę wykraczającą poza zrealizowany program. Uzyskał co najmniej
95% punktów.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wyznaczyć reakcji obiektu na zadane sterowanie. Nie potrafi
dobrać algorytmu regulacji do zadanego obiektu.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wyznaczyć reakcję obiektu na sterowanie skokowe. Potrafi dobrać
algorytm regulacji do zadanego obiektu stosując podstawowe kryteria. Uzyskał
55-64% punktów.

Na ocenę 3.5

j.w. Uzyskał 65-74% punktów.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wyznaczyć reakcję obiektu na poznane sygnały sterujące. Potrafi
dobrać algorytm regulacji do zadanego obiektu stosując poznane kryteria; potrafi
logicznie uzasadnić wybór. Uzyskał 75-84% punktów.

Na ocenę 4.5

j.w. Uzyskał 85-94% punktów.

Na ocenę 5.0

Wykazuje wiedzę wykraczającą poza zrealizowany program. Uzyskał co najmniej
95% punktów.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wyjaśnić poznanych algorytmów regulacji.

Na ocenę 3.0

Wyjaśnia podstawowe zagadnienia regulacji dwustawnej i proporcjonalnej.
Uzyskał 55-64% punktów.

Na ocenę 3.5

j.w. Uzyskał 65-74% punktów.

Na ocenę 4.0

Wyjaśnia szczegółowo algorytmy regulacji dwustawnej i proporcjonalnej. Uzyskał
75-84% punktów.

Na ocenę 4.5

j.w. Uzyskał 85-94% punktów.

Na ocenę 5.0

Wykazuje wiedzę wykraczającą poza zrealizowany program. Uzyskał co najmniej
95% punktów.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

UC_W06
UC_U10

Cel 1

W1

N1

P1

EK2

UC_W06
UC_U10

Cel 1

W2 L1 L2 L3 L4
L5

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

UC_W06
UC_U10

Cel 2

W3

N1

P1

EK4

UC_W06
UC_U10

Cel 2

W3

N1

P1

EK5

UC_W06
UC_U10

Cel 3

W4 W6

N1

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Skoczowski S. — Technika regulacji temperatury, Warszawa, 2000, PAK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Jan Porzuczek (kontakt: porzuk@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Jan Porzuczek (kontakt: porzuk@pk.edu.pl)
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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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