
Automatyka i Robotyka pytania na egzamin dyplomowy 

1. Zasada pracy prostownika dwupołówkowego w układzie mostka Graetz’a. 

2. Właściwości idealnego wzmacniacza operacyjnego. Zastosowania wzmacniaczy. 

3. Stabilizator napięcia z diodą Zenera. 

4. Schemat blokowy cyfrowego układu pomiarowego. 

5. Zasada przetwarzania analogowo – cyfrowego. Omów podstawowe błędy przetwarzania. 

6. Fizyczne podstawy działania maszyn elektrycznych. 

7. Straty w pracy maszyn elektrycznych. 

8. Zasada pracy silnika indukcyjnego. Metody regulacji prędkości silnika indukcyjnego. 

9. Zasada pracy silnika krokowego. 

10. Omówić podział materiałów ze względu na ich właściwości elektryczne. 

11. Omówić podstawowe prawa elektrotechniki: prawo Ohma i prawo Kirchhoffa.  

12. Wartość średnia i skuteczna przebiegu zmiennego. 

13. Zasada pomiaru napięcia stałego, zmiennego i o dowolnym kształcie. 

14. Zasada sterowania cyfrowego. 

15. Skupione i rozproszone systemy sterowania. 

16. Struktura sterownika programowalnego. Sterowniki PLC. 

17. Budowa modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych. 

18. Sygnały analogowe i dyskretne. Parametry sygnałów analogowych. 

19. Wpływ częstotliwości próbkowania na proces przetwarzania analogowo – cyfrowego. 

Modulacja amplitudy, modulacja częstotliwości. 

20. Definicja i kryteria podziałów robotów. 

21. Struktury kinematyczne robotów. Napędy robotów mobilnych. Wady, zalety. 

22. Co to jest proste zadanie kinematyki, a co to jest odwrotne zadanie kinematyki, podać przykłady 

rozwiązania dla wybranego typu manipulatora. 

23. Programowanie on-line i off-line, podać cechy. 

24. Definicja i zastosowanie zbiorów rozmytych. 

25. Wymienić podstawowe metody optymalizacji stosowane w zagadnieniach sztucznej 

inteligencji. 

26. Podać przykłady drzew decyzyjnych. 

27. Podział sieci neuronowych, metody uczenia i ich charakterystyka. 

28. Jakimi zasadami należy się kierować wymiarując rysunki wykonawcze części? 

Wymiarowanie: średnicy, promienia, wielokąta foremnego, łuku. 

29. Rzuty i przekroje w rysunku technicznym. Przykłady stosowania. 

30. Co to jest wektor i do opisu jakich wielkości mechanicznych jest stosowany? 

31. Kinematyka – parametry opisujące ruch punktu, rodzaje ruchu. 

32. Co rozumiesz pod pojęciem multimediów? 



33. Pojęcie grafiki wektorowej. Przykłady zastosowań inżynierskich. 

34. Omów zasady zapisu informacji, systemy liczbowe o różnych podstawach, podaj przykłady. 

35. Przedstaw architekturę współczesnego komputera. 

36. Na czym polega kodowanie informacji? Podaj przykłady. 

37. Omów zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. 

38. Omówić podstawowe bramki cyfrowe (stosowane symbole oraz tablice prawdy). 

39. Omówić podstawowe rodzaje przerzutników. 

40. Wyjaśnić zasadę działania licznika rewersyjnego. 

41. Co to jest rejestr przesuwny z wejściem szeregowym? Omów zasadę jego działania. 

42. Klasyfikacja strukturalna układów automatyki. 

43. Klasyfikacja i właściwości liniowych podstawowych członków automatyki. 

44. Klasyfikacja i opis analogowych obiektów automatyki. 

45. Wymagania stawiane układom regulacji. Pojęcie stabilności układów regulacji.  

Kryteria badania stabilności liniowych układów regulacji. 

46. Rodzaje logicznych układów sterowania. 

47. Wymień ogólne zasady budowy i działania urządzeń pomiarowych. Urządzenia do pomiaru 

podstawowych wielkości fizycznych. 

48. Urządzenia wykonawcze w układach automatyki – klasyfikacja, budowa, cel stosowania. 


