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Mechatronika II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: projektowanie mechatroniczne) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Drgania własne i wymuszone układów. 

2. Więzy i ich reakcje, równania więzów. 

3. Zasada prac przygotowanych.  

4. Opory ruchu pojazdu samochodowego. 

5. Sprzęgła, stosowane rodzaje i mechanizmy włączania. 

6. Mechanizmy wspomagające w układach kierowniczych. 

7. Omówić wpływ błędu reprezentacji liczb na dokładność wyników obliczeń. 

8. Różnica między interpolacją i aproksymacją. 

9. Metody całkowania numerycznego. 

10. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego i ich rodzaje. 

11. Architektura komputerów przemysłowych. 

12. Jądro systemu operacyjnego i jego otoczenie. 

13. Podstawowe definicje i cechy projektowania mechatronicznego. 

14. Zadania projektowania mechatronicznego. 

15. Parametry i charakterystyki losowych sygnałów cyfrowych, dokładność ich pomiaru. 

16. Błędy w statystycznej analizie przetwarzanych sygnałów losowych. 

17. Przykłady estymacji widma mocy. 

18. Detekcja sygnałów zaszumionych – techniki redukcji szumów. 

19. System wbudowany i jego cechy charakterystyczne. 

20. Mikrokontroler i jego cechy charakterystyczne? 

21. Najważniejsze cechy architektury ARM Cortex. 

22. Do czego służą porty GPIO i jakie są ich funkcje? 

23. Klasyfikacja strukturalna mechanizmów: grupy, klasy, rzędy, postaci. 

24. Transformacje jednorodne: idea, własności 

25. Wspołrzędne Denavita - Hartenberga: ustawienie osi. 

26. Struktura i klasyfikacja systemów mechatronicznych. 

27. Model matematyczny systemu mechatronicznego. 

28. Różnice między filtracją analogowa i filtracją cyfrową. 

29. systemy ekspertowe i przykłady ich zastosowań. 

30. Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowanie w elektronice. 

31. Układy prostownicze i konwertery napięcia stałego. 

32. Zniekształcenia liniowe i nieliniowe sygnałów w układach elektronicznych. 

33. Pierwsze uruchomienie układu hydraulicznego (hydrotronicznego). 

34. Czyszczenie układu hydraulicznego (hydrotronicznego) z zanieczyszczeń. 

35. Dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa maszyn i ochrony pracy użytkowników. 

36. Bezpieczna praca z  urządzeniami i systemami mechatronicznymi. 

37. Zawieszenia aktywne samochodów. 

38. Układy ABS i stabilizacji toru jazdy. 
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39. Hybrydowe układy napędowe. 

40. Wspomaganie kierowania pojazdem i pojazdy autonomiczne. 

41. Podstawowe definicje i określenia analizy modalnej. 

42. Techniki mieszane w identyfikacji układów mechatronicznych. 

43. Zasady konstruowania przyrządów precyzyjnych. 

44. Smarowanie zespołów urządzeń precyzyjnych. 

45. Mikromaszyny elektryczne. 

46. Źródła światła i ich właściwości 

47. Budowa i właściwości laserów 

48. Typy, rodzaje i właściwości detektorów optycznych 

49. Budowa i właściwości światłowodów optycznych 

50. Opisz działanie algorytmu Dijkstry. 

51. Opisz algorytm uczenia pojedynczego perceptronu. 

52. Wady, zalety i ograniczenia Sieci Neuronowych. 

53. Przyczyny nieliniowości modeli układów wieloczłonowych. 

54. Różnice pomiędzy wielomasowym układem o strukturze otwartej i o strukturze 

zamkniętej. 

55. Opis we współrzędnych niezależnych - wady i zalety. 

56. Przykładowe techniki zarządzania jakością. 

57. Wady i zalety sensorów analogowych i cyfrowych. 

58. Techniki pomiaru odległości w robotyce. 

59. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego. 

60. Mechatroniczne układy sterowania mechanizmami: podnoszenia, jazdy, obrotu 

zmiany wysięgu dźwignic. 

 

 

 

 

 

 

 

 


