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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Systemy zarządzania automatyką w budynku

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D28 14/15

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 Wprowadzenie pojęć dotyczących instalacji sterujących procesami w budynkach (podstawowe elementy, klasyfikacja, budowa oraz zasada działania). Wstępna charakterystyka standardów komunikacyjnych wykorzystywanych zarówno w automatyce przemysłowej jak i budynkowej. Dokonanie porównania otwartych i zamkniętych systemów sterowania.

Kod archiwizacji: 4C729F35
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Cel 2 Zapoznanie studentów z przykładami systemów otwartych i zamkniętych opartych o działanie platformy
Continuum oraz Systemów WAGO, Delta Controls oraz Metasys. Krótki opis polskich i europejskich
Cel 3 Zapoznanie studentów z architekturą zintegrowanego systemu sterowania przy użyciu konkretnych przykładów. Omówienie pojęcia integracji systemów sterowania oraz zasad integracji na poziomie sprzętowym,
programowym oraz medium transmisyjnym. Zaprezentowanie na przykładzie jak tworzy się projekt zintegrowanego systemu sterowania procesami w budynku.
Cel 4 Omówienie podstawowych systemów zarządzania w budynkach: Globalny System Zarządzania Budynkiem
(BMCS), Globalny System Zarządzania Funkcjami Technicznymi Budynku (BMS), System Automatyki Budynku (BAS), Zintegrowany System Bezpieczeństwa (SMS). Przedstawienie sposobów monitorowania i wizualizacji zdarzeń w systemie zintegrowanym.
Cel 5 Zapoznanie studentów z wybranymi rozwiązaniami systemów zarządzania automatyką budynkową oparte
o zintegrowane systemy sterowania. Przedstawienie kierunków rozwoju automatyki budynkowej.
Cel 6 umiejętności pracy zespołowej na stanowiskach laboratoryjnych wyposażonych w zintegrowane systemy sterowania procesami w budynku.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Student powinien posiadać wiedzę z zakresu inteligentnych instalacji w budownictwie.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student potrafi sklasyfikować podstawowe typy instalacji sterujących procesami w budynkach, opisać
ich budowę oraz zasadę działania, zna standardy komunikacyjne w automatyce przemysłowej oraz budynkowej,
wie na czym polega porównanie otwartych i zamkniętych systemów sterowania.
EK2 Umiejętności Student potrafi zaprojektować fragment otwartego systemu automatyki budynkowej, stosując
wybrany system ( m.in. platforma Continuum, Systemy WAGO, Delta Controls lub Metasys). Potrafi również
odnaleźć i zastosować konkretną polską lub europejską normę w zakresie systemów automatycznego sterowania
procesami w budynku.
EK3 Wiedza Student potrafi na przykładzie wyjaśnić architekturę zintegrowanego systemu sterowania, wie na
czym polega i jak się dokonuje integrację systemów sterowania, zna zasady tworzenia projektu zintegrowanego
systemu sterowania procesami w budynku. Rozumie zasadę działania podstawowych systemów zarządzania
w budynkach.
EK4 Umiejętności Student potrafi wykonać prosty projekt przykładowego systemu zarządzania w budynkach
(Globalny System Zarządzania Budynkiem (BMCS), Globalny System Zarządzania Funkcjami Technicznymi
Budynku (BMS), System Automatyki Budynku (BAS), Zintegrowany System Bezpieczeństwa (SMS).
EK5 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Instalacje sterujące procesami w budynkach podstawowe pojęcia, klasyfikacja,
budowa oraz zasada działania, standardy komunikacyjne w automatyce
przemysłowej oraz budynkowej, porównanie otwartych i zamkniętych systemów
sterowania.
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W2

Przykłady systemów otwartych i zamkniętych opartych o działanie platformy
Continuum oraz Systemów WAGO, Delta Controls oraz Metasys.

2

W3

Architektura zintegrowanego systemu sterowania poziom wykonawczy, poziom
automatyzacji, poziom zarządzania i administracji, przykłady, integracja systemów
sterowania grupowanie systemów, zasady integracji na poziomie sprzętowym,
programowym oraz medium transmisyjnym, projekt zintegrowanego systemu,
monitorowanie i wizualizacja zdarzeń w systemie zintegrowanym.

5

W4

Globalny System Zarządzania Budynkiem (BMCS), Globalny System Zarządzania
Funkcjami Technicznymi Budynku (BMS), System Automatyki Budynku
(BAS), Zintegrowany System Bezpieczeństwa (SMS), polskie i europejskie normy.

4

W5

Wybrane rozwiązania systemów zarządzania automatyką oparte o zintegrowane
systemy sterowania, dalsze kierunki rozwoju automatyki budynkowej.

2

Laboratoria
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wprowadzenie do tematyki laboratorium, zajęcia organizacyjne, szkolenie BHP,
zasady zaliczania i oceniania ćwiczeń.

2

L2

Kolokwium formułujące z ćwiczeń laboratoryjnych 3 i 4

2

L3

System zasilania awaryjnego tandem UPS, agregat prądotwórczy, system
załączenia rezerwy, wykorzystujący program monitorujący i sterujący Fai Safe III.

2

L4

Sterowanie pracą systemu ogrzewania oraz systemu kontroli dostępu przy użyciu
platformy Continuum podstawy języka Plain English.

2

L5

Kolokwium formułujące z ćwiczeń laboratoryjnych 6 i 7

2

L6

Wykonanie aplikacji sterujących pracą wybranego systemu automatyki
budynkowej przy wykorzystaniu platformy Continuum oraz w systemie EIB
projekt integracji tych dwóch systemów.

2

L7

Integracja systemów kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji
włamania i napadu na poziomie sprzętowym i programowym.

2

L8

Zajęcia podsumowujące.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
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N3 Ćwiczenia laboratoryjne
N4 Praca w grupach
N5 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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

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

15

Opracowanie wyników

15

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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30
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych typów instalacji sterujących procesami
w budynkach.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe typy instalacji sterujących procesami w budynkach.
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Na ocenę 3.5

Student potrafi opisać budowę podstawowych typów instalacji sterujących
procesami w budynkach.

Na ocenę 4.0

Student umie wytłumaczyć zasadę działania podstawowych typów instalacji
sterujących procesami w budynkach.

Na ocenę 4.5

Student zna standardy komunikacyjne w automatyce przemysłowej oraz
budynkowej.

Na ocenę 5.0

Student potrafi porównać otwarte i zamknięte systemy sterowania automatyki
budynkowej.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zaprojektować fragment otwartego systemu automatyki
budynkowej na bazie platformy Continuum.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaprojektować fragment otwartego systemu automatyki
budynkowej stosując platformę Continuum.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zaprojektować fragment otwartego systemu automatyki
budynkowej stosując Systemy WAGO oraz Delta Controls.

Na ocenę 4.0

Student potrafi zaprojektować fragment otwartego systemu automatyki
budynkowej stosując System Metasys.

Na ocenę 4.5

Student potrafi odnaleźć konkretną polską lub europejską normę w zakresie
systemów automatycznego sterowania procesami w budynku.

Na ocenę 5.0

Student potrafi zastosować konkretną polską lub europejską normę w zakresie
systemów automatycznego sterowania procesami w budynku.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi na przykładzie wyjaśnić architektury zintegrowanego systemu
sterowania.

Na ocenę 3.0

Student potrafi na przykładzie wyjaśnić architekturę zintegrowanego systemu
sterowania.

Na ocenę 3.5

Student wie na czym polega i jak się dokonuje integrację systemów sterowania.

Na ocenę 4.0

Student zna zasady tworzenia projektu zintegrowanego systemu sterowania
procesami w budynku.

Na ocenę 4.5

Student rozumie zasadę działania podstawowych systemów zarządzania
w budynkach bazując na konkretnych przykładach.

Na ocenę 5.0

Student rozumie zasadę działania podstawowych systemów zarządzania
w budynkach.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wykonać prostego projektu przykładowego systemu
zarządzania w budynkach zawierającego SMS (Zintegrowany System
Bezpieczeństwa).
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Na ocenę 3.0

Student potrafi wykonać prosty projekt przykładowego systemu zarządzania
w budynkach zawierającego SMS (Zintegrowany System Bezpieczeństwa).

Na ocenę 3.5

Student potrafi wykonać prosty projekt przykładowego systemu zarządzania
w budynkach zawierającego BMCS (Globalny System Zarządzania Budynkiem).

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykonać prosty projekt przykładowego systemu zarządzania
w budynkach zawierającego BMS (System Zarządzania Funkcjami Technicznymi
Budynku).

Na ocenę 4.5

Student potrafi wykonać prosty projekt przykładowego systemu zarządzania
w budynkach zawierającego BAS (System Automatyki Budynku).

Na ocenę 5.0

Student potrafi dla konkretnego budynku, uwzględniając potrzeb inwestora,
dokonać wyboru potrzebnego systemu zarządzania wśród systemów wskazanych
wcześniej.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie angażuje się w prace grupy na określonym stanowisku
laboratoryjnym.

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment powierzonego zadania, lecz nie wymienia poglądów
i wątpliwości z resztą zespołu.

Na ocenę 3.5

Student współpracuje z grupą lecz nie potrafi uzasadniać i bronić swoich
koncepcji.

Na ocenę 4.0

Student dobrze wpisuje się w działania zespołu, jest wsparciem dla słabszych
kolegów.

Na ocenę 4.5

Student wykazuje inicjatywę w kierowaniu i koordynowaniu pracą zespołu.

Na ocenę 5.0

Student bardzo dobrze radzi sobie w kierowaniu pracą zespołu, zarówno pod
względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
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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_W08,
K_W14,
K_U05, K_U10,
K_K01, K_K03

Cel 1

w1 l2

N1 N2 N3 N5

F1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K_W08,
K_W14,
K_U05, K_U10,
K_K01, K_K03

Cel 2

w1 w2 l3 l4

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2

EK3

K_W08,
K_W14,
K_U05, K_U10,
K_K01, K_K03

Cel 3

w2 w3 l3 l4 l5

N1 N2 N3

F1 F2

EK4

K_W08,
K_W14,
K_U05, K_U10,
K_K01, K_K03

Cel 4

w3 w4 l3 l4 l5 l6
l7

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

EK5

K_K01, K_K03

Cel 6

w4 w5 l3 l4 l6 l7

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Grega W. — Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym, Kraków, 1999, ..
[2 ] Niezabitowska E., Mikulik J. — Budynek inteligentny. Tom 2, Gliwice, 2010, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej
[3 ] Kloust H. — Wybrany parametry urządzeń do automatyzacji, Warszawa, 2002, ..
[4 ] Mielczarek W. — Szeregowe interfejsy cyfrowe, Warszawa, 1993, Helion
[5 ] Kupczyk T. — Inteligentny budynek integracja systemów, Raport 2000-2001, str.9-18, Warszawa, 2000, Hektor
[6 ] Wojnarowicz J., Klamra M., Rzecki K, Romańska A. — Security Threats in Open Protocols for Intelligent Buildings, III Kongres Intelligent Building System, Kraków, 2004, ..
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Anna Romańska-Zapała (kontakt: szkrabka@op.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Anna Romańska-Zapała (kontakt: szkrabka@op.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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