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Plan wykładu

• Karta ECTS.

• Zajęcia wykładowe.

• Zajęcia laboratoryjne.

• Platformy sprzętowe.

• Zaliczenie.



Wykład 1: zajęcia organizacyjne,

Wykład 2: wprowadzenie,

Wykład 3: struktura systemu sterowania,

Wykład 4: algorytmy sterowania,

Wykład 5: kanał automatyki,

Wykład 6: interfejsy komunikacyjne,

Wykład 7: prezentacja najciekawszych projektów.

Zajęcia wykładowe



Laboratorium 1: zajęcia organizacyjne,

Laboratorium 2: Arduino – układy wejścia/wyjścia,

Laboratorium 3: Arduino – elementy pomiarowe,

Laboratorium 4: Arduino – elementy wykonawcze,

Laboratorium 5: BeagleBone Black – konfiguracja,

Laboratorium 6: BeagleBone Black – bazy danych,

Laboratorium 7: Arduino i BeagleBone Black – komunikacja,

Laboratoria 8-14: realizacja projektów zaliczeniowych,

Laboratorium 15: zaliczenie.

Zajęcia laboratoryjne



Środowisko programistyczne: Arduino IDE.

Język programowania: zbliżony do C/C++.

Platformy sprzętowe: Arduino



Środowisko programistyczne: JetBrains PyCharm.

Język programowania: Python 3.

System operacyjny: Debian.

Platformy sprzętowe: BeagleBone Black



• Realizacja systemu sterowania dla stanowiska badawczego z zakresu 
inżynierii środowiska.

Zwolnienie z zajęć studenta ☺

Zaliczenie: opcja 1



• Zajęcia laboratoryjne – maksymalna ocena 5.0:
✓ wykonanie wszystkich 6 zadań w zespołach 2-osobowych,

✓ projektu zaliczeniowego w zespołach 2- lub 3-osobowych – temat i zakres określony przez 
członków zespołu (wymagana akceptacja prowadzącego).

• Zajęcia wykładowe:
✓ jeżeli ocena z zajęć laboratoryjnych 5.0, to egzamin pisemny składający się z 2 pytań,

✓ jeżeli ocena z zajęć laboratoryjnych 4.5, to egzamin pisemny składający się z 3 pytań,

✓ jeżeli ocena z zajęć laboratoryjnych 4.0, to egzamin pisemny składający się z 4 pytań.

Zaliczenie: opcja 2



• Zajęcia laboratoryjne – maksymalna ocena 4.0:
✓ wykonanie co najmniej 5 zadań w zespołach 2-osobowych,

✓ realizacja projektu zaliczeniowego w zespołach 4-osobowych – temat i zakres określony 
przez prowadzącego.

• Zajęcia wykładowe:
✓ egzamin pisemny składający się z 6 pytań.

Zaliczenie: opcja 3



• Przed przystąpieniem do zajęć zespół ma obowiązek sprawdzić  
kompletność zestawu.

• Wszelkie braki lub uszkodzenia elementów zestawu należy zgłosić 
prowadzącemu.

• Odpowiedzialność za uzupełnienie braków ponosi grupa, która 
korzystała z danego zestawu na wcześniejszych zajęciach.

Zestawy laboratoryjne: zasady korzystania



Dziękuję za uwagę
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