Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
rok szkolny 2013/14
TABELA WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH
Przedmiot: Montaż urządzeń mechatronicznych.
Nauczyciel: Jacek Papis
Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 2
Program nauczania:

Klasa: MT
Poziom: 2
Semestr I i II

Program nauczania do przedmiotu: Montaż urządzeń mechatronicznych.
Zakres materiału wraz z przybliżonym rozkładem terminów prac klasowych, sprawdzianów uzgodnionych:
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Klasyfikacja maszyn elektrycznych.
Budowa i zasada działania maszyn elektrycznych.
Podstawowe parametry maszyn elektrycznych.
Silniki prądu stałego.
Silniki prądu przemiennego.
Prądnice tachometryczne.
Silniki liniowe.
Sprawdzian.
Klasyfikacja przetworników pomiarowych.
Budowa i zasada działania przetworników pomiarowych.
Sensory analogowe.
Sensory binarne.
Sensory cyfrowe.
Sprawdzian.
Klasyfikacja maszyn manipulacyjnych.
Budowa manipulatorów.
Kinematyka mechanizmów maszyn manipulacyjnych.
Klasyfikacja robotów.
Zasada działania robotów.
Sprawdzian.
Zasilanie elektryczne urządzeń i systemów mechatronicznych.
Parametry elektryczne urządzeń i systemów mechatronicznych.
Parametry elektryczne na schematach urządzeń i systemów mechatronicznych.
Parametry elektryczne w dokumentacji technicznej.
Metody sprawdzania elementów i układów elektrycznych urządzeń i systemów mechatronicznych.
Sprawdzian.
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Układy sterowania elektrycznego.

Projektowanie elektrycznych układów sterowania.

Elementy stykowych układów sterowania stycznikowego – łączniki, styczniki oraz przekaźniki.
Zasady rysowania schematów układów elektrycznych.
Projektowanie z wykorzystaniem diagramów drogowych.
Projektowanie z wykorzystaniem diagramów stanu.
Realizacja elektrycznych układów sterowania.
Przykłady projektowania elektrycznych układów sterowania.
Ćwiczenia w projektowaniu elektrycznych układów sterowania.
Projektowanie układów elektrycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
Projektowanie manipulatorów.
Projekt.
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Projektowanie układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.

Układy zasilania elementów i układów pneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych.
Podstawowe elementy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
Podstawowe parametry układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
Symbole stosowane w układach sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
Sprawdzian.
Zasady rysowania pneumatycznych układów sterowania.
Ćwiczenia w rysowaniu schematów układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
Projektowanie układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
Projektowanie układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego z wykorzystaniem komputerowego wspomagania.
Sprawdzian.

Podręczniki obowiązkowe:
Brak
Zalecane dodatkowe pomoce dydaktyczne:
Filmy i prezentacje multimedialne dotyczące sieci automatyki przemysłowej, komputer z dostępem do Internetu, urządzenia
multimedialne, tablicę multimedialną, podstawowe przyrządy pomiarowe i przykładowe (demonstracyjne) urządzenia elektroniczne i
sprzęt montażowy.
Literatura branżowa, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i
montażowe.
Wymagania formalne:
zeszyt,
kalkulator
Formy sprawdzania wiadomości:
Inne źródła oceny do wyboru przez nauczyciela:
 praca
klasowa
poprzedzona
lekcją
powtórzeniową,  praca na lekcji,
zapowiadana
 udział w konkursach przedmiotowych,
z tygodniowym wyprzedzeniem,
 udział w olimpiadach,
 sprawdzian pisemny z zamkniętej partii materiału,  referaty,
zapowiadany
 wykonywanie pomocy szkolnych,
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę  inne prace dodatkowe – do wyboru przez nauczyciela.
testu,
 sprawdzian z trzech ostatnich lekcji, zapowiadany lub nie,
może mieć formę testu,
 kartkówka może odbyć się bez zapowiadania i obejmuje
ostatnią poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę
testu, czas jej trwania jest nie dłuższy niż 15 minut,
 odpowiedź ustna,
 praca przy komputerze,
 praca domowa,
aktywność i postawa na lekcji (zależnie od sytuacji stworzonych
na lekcji, nie musi dotyczyć wszystkich uczniów).
Uwagi o ocenianiu:
 uczeń raz/dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów),
 jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),
 w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
kartkówki nie podlegają poprawie.

