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Cel modułu Przekazanie ogólnej wiedzy z teorii sterowania procesami przemysłowymi oraz 
znajomości urządzeń regulacji (robotyzacji) pozwalającej na ocenę celowości 
ich stosowania oraz podejmowania decyzji zmierzającej do ich wprowadzenia 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe, klasyfikację układów automatyki, 
własności statyczne i dynamiczne elementów liniowych, klasyfikacja sygnałów, 
opis struktur UAR, charakterystyki częstotliwościowe, stabilność układów 
liniowych, dokładność statyczna i jakość dynamiczna, charakterystyki typowych 
obiektów regulacji i regulatorów liniowych. Regulację dwupołożeniową, 
trójpołożeniową i impulsową. Podstawowe zagadnienia z robotyzacji procesów 
przemysłowych. Zastosowania przemysłowe układów automatycznej regulacji 
oraz manipulatorów i robotów w procesach przemysłowych.  
Ćwiczenia obejmują badanie i analizę własności statycznych i dynamicznych 
elementów układów automatyki. Badanie stabilności i jakości UAR oraz 
strojenie regulatora PID. Syntezę i realizację układu logicznego. Laboratoryjne 
badanie układów regulacji ciągłej stałowartościowej, dwustanowej, 
trójstanowej oraz kaskadowej. Podstawy programowania sterowników PLC 
oraz zaprogramowanie manipulatora.    
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Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

1) rozwiązywanie zadań rachunkowych – 9 godz.,  
2) ćwiczenia laboratoryjne w postaci eksperymentów symulacyjnych (program 
Classic) – 12 godz., 
3) ćwiczenia w postaci eksperymentów rzeczywistych (sterowniki PLC) – 6 
godz.,  
4) wykład,  
5) obrona sprawozdań, 
6) zaliczenie pisemne – 3 godz. 

 
 


