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Warunki zaliczenia
• Ocena wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych, ocena
sprawozdań i zadanych opracowań - F2
(oceny z lab. w trakcie semestru)
• Kolokwium pisemne w formie testu wyboru
(materiał z wykładów i laboratoriów na koniec
semestru) - F1

• Ocena zaliczenia kursu P = 0.5F1+ 0.5F2

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy student:
•
Zna definicje i podstawowe własności systemów statycznych i dynamicznych oraz
liniowych i nieliniowych.
•
Zna podstawowe struktury układów regulacji oraz regulatorów liniowych.
•
Zna podstawowe zastosowania robotów mobilnych, rozumie pojęcia samolokalizacji i autonomii robota.
•
Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji robotów mobilnych, ich systemów
lokomocji, sterowania i zasilania.
•
Zna podstawowe konfiguracje robotów przemysłowych, ich budowę, zdolności
manipulacyjne i zastosowania, ma elementarną wiedzę z zakresu sterowania i
języków programowania robotów, oraz na temat efektorów i układów
sensorycznych stosowanych w robotyce.
•
Ma podstawową wiedzę odnośnie modeli matematycznych obiektów sterowania,
metod identyfikacji i symulacji komputerowej.
•
Ma podstawową wiedzę z zakresu doboru regulatorów i nastaw regulatorów,
czujników, sterowników przemysłowych, oraz urządzeń wykonawczych.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu umiejętności student:
•
•
•
•
•
•

Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment w celu wyznaczenia dynamiki
obiektu sterowania.
Potrafi opracować prosty algorytm sterowania w inteligentnym budynku,
zakodować algorytm i przetestować w warunkach laboratoryjnych.
Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej robotów i wykorzystać ją do obsługi,
sterowania ręcznego i prostego programowania typowego robota przemysłowego.
Umie przeprowadzić proste symulacje liniowych systemów dynamicznych w
środowisku MATLAB/Simulink.
Umie przeprowadzić proste badania układów automatycznej regulacji w
środowisku MATLAB/Simulink.
Potrafi uruchomić robota mobilnego oraz przetestować sprawność jego
podzespołów, systemu jezdnego i układów sensorycznych.

Z zakresu kompetencji student:
•
Rozumie i potrafi stosować zasady BHP w trakcie pracy z urządzeniami
automatyki i robotyki w laboratorium i poza nim.
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