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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu STEROWANIE SERWOMECHANIZMAMI, PG_00054495

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Marcin Morawiec
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Marcin Morawiec

dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest omówienie struktur sterowania i programowania serwomechanizmów z silnikami 
synchronicznymi z magnesami trwałymi, reluktancyjnymi, krokowymi oraz napędami typu serwo.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W09] zna podstawy 
wytwarzania, przesyłania i 
rozdziału energii elektrycznej

zna sposoby wytwarzania i 
przesyłania energii

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U05] ma przygotowanie 
niezbędne do pracy w środowisku 
przemysłowym, stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

ma rozszerzoną wiedzę na temat 
układów napędowych z 
serwomechanizmami, metod 
sterowania i diagnostyki

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U09] potrafi dobrać aparaturę 
elektroenergetyczną do 
obciążenia długotrwałego, 
przejściowego oraz warunków 
zwarciowych

potrafi dobrać napęd 
serwomechanizmu do urządzeń 
wykonawczych

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K05] potrafi zareagować w 
sytuacjach awaryjnych, 
zagrożenia zdrowia i życia przy 
użytkowaniu urządzeń 
elektrycznych

potrafi stosować zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

ma świadomość szkoleń w 
związku z pojawiającymi się 
nowymi rozwiązaniami w zakresie 
sterowników serwonapędów

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U10] potrafi projektować 
proste sieci i instalacje elektryczne 
niskiego napięcia z 
uwzględnieniem aktualnych 
przepisów i norm

potrafi projektować instalacje 
elektryczne w których wykorzysta 
serwomechanizmy

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Omówienie układów serwomechanizmów. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. Silnik reluktancyjny. 
Silnik krokowy. Napęd serwo. Omówienie układów sterowania każdego wymienionego silnika. Struktura 
układu regulacji. Układ regulacji silnika PMSM. Dobór nastaw regulatorów PID w układzie z 
serwomechanizmem. Omówienie układu frezarki CNC, drukarki 3D. Czujniki położenia i prędkości 
stosowane w serwomechanizmach. Serwonapędy Siemens w praktyce. Omówienie metod projektowania. 
Omówienie zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego. Funkcje bezpieczeństwa. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie z wykładu 50.0% 20.0%
Sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych

60.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Janusz Kwaśniewski, Ireneusz Dominik, Krzysztof Lalik oraz Mateusz 
Kozek, Serwonapędy Siemens w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo 
BTC, 2020.

 

Szelerski Marek Wiktor, Automatyka przemysłowa w 
praktyce, Wydawnictwo Kabe, 2016.

Uzupełniająca lista lektur Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Sterowanie 
napędów elektrycznych, PWN, Warszawa, 1, 2021.

 

 

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Układ sterowania położeniem silnika PMSM

 

2. Omówić zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego

3. Omówić zasadę sterowania silnika krokowego

4. Omówić czujniki do pomiaru prędkości i położenia stosowane w serwomechanizmach

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


