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Kierunek studiów: Elektrotechnika i Automatyka

Profil: Ogólnoakademicki
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Stopień studiów: II
Specjalności: Automatyka w Przemyśle 4.0
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Discrete analysis of control systems
WIEiK ELEKTRO_OD_2019/2020 oIIS PW1 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty wybieralne

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

Analiza dyskretna układów sterowania

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

1

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów ze specyfiką modelowania dyskretnych układów sterowania
Cel 2 Nauczenie studentów modelowania układów z dyskretną zmienną czasu opisanych równaniem różnicowym
Cel 3 Przedstawienie studentom zagadnień związanych dyskretyzacją sterowania

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Praktyczne przygotowanie studentów do tworzenia modeli dyskretnych układów sterowania
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość zasad modelowania układów ciągłych
2 Umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych
3 Znajomość podstawowych zagadnień automatyki sterowania ciągłego i dyskretnego

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Student umie opisać układ sterowania dyskretnego równaniem różnicowym
EK2 Umiejętności Student umie rozwiązać równanie różnicowe pod kątem modelowania układu automatyki
EK3 Wiedza Student rozumie zasady działania układów automatyki z dyskretną zmienną czasu
EK4 Wiedza Student zna praktyczne zasady tworzenia modeli układów automatyki dyskretnej
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Układy automatyki dyskretnej

2

W2

Tworzenie równania różnicowego dla układu automatyki dyskretnej

3

W3

Transmitancja układu dyskretnego

3

W4

Analiza i modelowanie układu dyskretnego

5

W5

Praktyczne zastosowania układów sterowania z dyskretną zmienną czasu

2

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Analiza i rozwiązanie równania różnicowego w MATLAB

4

K2

Modelowanie transmitancji układu dyskretnego w MATLAB

4

K3

Tworzenie modelu układu dyskretnego

4

K4

Analiza modelu układu dyskretnego

3
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Liczba
godzin
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Konsultacje
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Ćwiczenia laboratoryjne

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

2

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

10

Opracowanie wyników

8

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

4

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

9

60
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena opracowania zagadnienia na laboratorium komputerowym (4 szt.)
Ocena podsumowująca
P1 Średnia z ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na wykładzie jest obowiązkowa i stanowi warunek konieczny do uzyskania zaliczenia
W2 Pozytywna ocena podsumowująca

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie umie stworzyć dyskretnego równaniem różnicowym

Na ocenę 3.0

Student umie stworzyć dyskretne równanie różnicowe

Na ocenę 3.5

Student umie samodzielnie stworzyć dyskretne równanie różnicowe do podanego
układu automatyki po konsultacji z prowadzącym.

Na ocenę 4.0

Student umie stworzyć dyskretne równanie różnicowe do podanego układu
automatyki.

Na ocenę 4.5

Student umie opisać układ sterowania dyskretnego równaniem różnicowym po
konsultacji z prowadzącym.

Na ocenę 5.0

Student umie samodzielnie opisać układ sterowania dyskretnego równaniem
różnicowym .
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie umie rozwiązać równania różnicowego

Na ocenę 3.0

Student nie umie rozwiązać równanie różnicowe

Na ocenę 3.5

Student umie rozwiązać równanie różnicowe i wyciągnąć wnioski
o charakterystyce opisywanego układu automatyki po konsultacji z prowadzącym.

Na ocenę 4.0

Student umie samodzielnie rozwiązać równanie różnicowe i wyciągnąć wnioski
o charakterystyce opisywanego układu automatyki.

Na ocenę 4.5

Student umie rozwiązać równanie różnicowe pod kątem modelowania układu
automatyki po konsultacji z prowadzącym.

Na ocenę 5.0

Student umie samodzielnie rozwiązać równanie różnicowe pod kątem
modelowania układu automatyki.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie rozumie zasad działania układów automatyki z dyskretną zmienną
czasu

Na ocenę 3.0

Student rozumie różnice pomiędzy układami ciągłymi i dyskretnymi.

Na ocenę 3.5

Student rozumie różnice pomiędzy układami ciągłymi i dyskretnymi i zna
sposoby wykorzystania obydwóch układów w praktyce.

Na ocenę 4.0

Student umie wnioskować z opisu matematycznego układu.

Na ocenę 4.5

Student umie wnioskować z opisu matematycznego układu oraz przekładać
wnioski na własności opisywanego obiektu.

Na ocenę 5.0

Student rozumie zasady działania układów automatyki z dyskretną zmienną
czasu i swobodnie wnioskuje z opisu matematycznego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna zasad tworzenia modeli układów automatyki dyskretnej
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Na ocenę 3.0

Student wie jak zamodelować układ automatyki dyskretnej.

Na ocenę 3.5

Student zna praktyczne zasady tworzenia modeli układów automatyki dyskretnej.

Na ocenę 4.0

Student zna praktyczne zasady tworzenia modeli układów automatyki dyskretnej
i potrafi zastosować je w praktyce.

Na ocenę 4.5

Student zna praktyczne zasady tworzenia modeli układów automatyki dyskretnej
i swobodnie stosuje je w praktyce laboratoryjnej.

Na ocenę 5.0

Student zna praktyczne zasady tworzenia modeli układów automatyki dyskretnej
i swobodnie stosuje je w praktyce laboratoryjnej i potrafi zastosować je
w praktyce.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W03 K_W15
K_U11 K_U16

Cel 2 Cel 4

W1 W2 W4 W5
K1 K2

N1 N2 N3 N4 N5

F1

EK2

K_W03 K_W15
K_U16 K_U20

Cel 2 Cel 3

W2 W4 K1 K2

N1 N2 N3 N4 N5

F1

EK3

K_W03 K_W12
K_U01

Cel 1 Cel 3
Cel 4

W4 W5 K3 K4

N1 N2 N3 N4 N5

F1

EK4

K_W03 K_U01
K_U11

Cel 3 Cel 4

W5 K4

N1 N2 N3 N4 N5

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] K. Rumatowski — Podstawy automatyki. Część 2. Układy dyskretne, sygnały stochastyczne, Poznań, 2005,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] Kudrewicz J. — Przekształcenie Z i równania różnicowe, Warszawa, 2020, PWN

Strona 5/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marcin Pawlik (kontakt: marcin.pawlik@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Marcin Pawlik (kontakt: marcin.pawlik@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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