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Instytut Informatyki i Mechatroniki                                                             Bydgoszcz 2013 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
 

Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu 
do inżynierskiego egzaminu dyplomowego 

kierunek: MECHATRONIKA 
 
Zagadnienia-pytania (do losowania) na egzaminie dyplomowym 
 

Pytania KIERUNKOWE 
Informatyka 

1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 
2. Routing w sieciach komputerowych. 
3. Siedmiowarstwowy model OSI/ISO. 
4. Media transmisyjne w sieciach LAN. 
5. Regenerator, most (bridge), koncentrator i przełącznik w sieci Ethernet. 
6. Struktury sieci komputerowych.  
7. Funkcje serwera plików, aplikacji i wydruku w sieci komputerowej. 
8. Bezprzewodowe sieci komputerowe (Wi-Fi, WLAN). 
9. Wyjaśnij pojęcie enkapsulacja w programowaniu obiektowo zorientowanym? 
10. Co oznacza dziedziczenie w programowaniu obiektowo zorientowanym? 
11. Jak definiuje się wzorce funkcji i klas? 
12. Jakie są podobieństwa i różnice między pojemnikami wektor i lista? 
13. Scharakteryzuj właściwości systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. 
14. Omów podstawowe właściwości mikrokontrolera. 
15. Pojęcie sztucznej sieci neuronowej. Omówić wybrany model sztucznego neuronu. 
16. Metody uczenia sztucznych sieci neuronowych. 
17. Omówić klasyczny algorytm genetyczny. 
18. Operatory genetyczne (krzyżowanie, mutacja). 

 
Podstawy elektroniki i elektrotechniki 

1. Wymień i opisz typy elementów biernych i aktywnych w elektronice. 
2. Porównaj metody: prądów obwodowych i potencjałów węzłowych. 
3. Wyjaśnij zasadę superpozycji. 
4. Wymień cechy idealnego wzmacniacza operacyjnego. 
5. Przedstaw budowę wzmacniaczy wielostopniowych. 
6. Wyjaśnij zasadę działania stabilizatora napięcia. 
7. Wyjaśnij pojęcia:  moc czynna i moc bierna. 
8. Jak działa układ całkujący oraz różniczkujący? 
9. Opisz działanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. 
10. Podaj definicję napięcia skutecznego. 

 
Podstawy automatyki 

1. Schemat funkcjonalny typowego układu regulacji automatycznej z pętlą sprzężenia zwrotnego. 
2. Podział układów regulacji automatycznej ze względu na zadania układu. 
3. Podstawowe człony układu regulacji automatycznej. 
4. Regulator PID (dla układu ciągłego i dyskretnego) 
5. Opis układu sterowania w przestrzeni stanów. 
6. Opisać budowę i zasadę działania programowalnego sterownika logicznego. 

 
Robotyka 

1. Omówić budowę manipulatora o konfiguracji stawowej (RRR). 
2. Przestrzeń robocza manipulatora. 
3. Układy sensoryczne wykorzystywane w robotyce. 
4. Systemy jezdne robotów mobilnych (napęd kołowy, napęd gąsienicowy). 
5. Wady i zalety mechanizmów kroczących. 
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Mechanika 
1. Materiały używane w budowie maszyn i urządzeń 
2. Podstawowe różnice miedzy stalą a żeliwem 
3. Rodzaje stali węglowych 
4. Podstawowe procesy obróbki skrawaniem w wytwarzaniu części maszyn 
5. Metody odlewania części maszyn 
6. Różnice pomiędzy spawaniem, lutowaniem i zgrzewaniem 
7. Rodzaje połączeń części w budowie maszyn 
8. Łożyska, zastosowanie, elementy składowe 
9. Rodzaje przekładni stosowanych w budowie maszyn 
10. Przekładnie pasowe 
11. Przekładnie zębate z uzębieniem zewnętrznym 
12. Przekładnie zębate z uzębieniem wewnętrznym 
13. Podstawowe rodzaje  /składniki/ dokumentacji technicznej 
14. Rodzaje środków smarnych 
15. Metody wytwarzania części z tworzyw sztucznych 
16. Przykładowe napędy mechaniczne 
17. Napędy hydrauliczne 
18. Napędy pneumatyczne  
19. Procesy zużycia części maszyn 
20. Niezawodność maszyn i urządzeń technicznych 
21. Podstawowe struktury /połączenia/ niezawodności 
22. Przeznaczenie i zawartość DTR 
23. Cele budowy prototypu maszyny lub urządzenia 
24. Podstawowe rodzaje materiałów kompozytowych 
25. Rodzaje obróbki cieplnej metali 
26. Ulepszanie cieplne stali 
27. Pokrycia ochronne części maszyn 
28. Rola (znaczenie) luzów we współpracy elementów maszyn 
29. Pojęcie dokładności warsztatowej w obróbce części maszyn. 
30. Co to jest samohamowność? Jakie są korzystne a jakie niekorzystne skutki samohamowności? 
31. Co to jest tarcie? Jakim parametrem jest opisywane? Rola tarcia w różnych  

zespołach konstrukcyjnych urządzeń technicznych. 
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PYTANIA  SPECJALNO ŚCIOWE 
Zagadnienia-pytania (do losowania) na egzaminie dyplomowym 
 
Specjalność : Systemy energii odnawialnej 
 
Strategia rozwoju energetyki: 

1. Wpływ energetyki na środowisko. 
2. Paliwa wykorzystywane w energetyce. 
3. Paliwa kopalne stałe i płynne. 
4. Udział niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie energetycznym. 

 
Energetyka wiatrowa: 

1. Energia wiatru, szacowanie zasobów wiatru, pomiar parametrów wiatru. 
2. Budowa turbiny wiatrowej. 
3. Rodzaje turbin wiatrowych. Przykłady zastosowań. 
4. Farmy wiatrowe. 

 
Energetyka słoneczna: 

1. Wyjaśnić pojęcia: ogniwo fotowoltaiczne, moduł fotowoltaiczny, matryca modułów fotowoltaicznych. 
2. Budowa i zasada działania modułu fotowoltaicznego. 
3. Wymienić i opisać podstawowe parametry elektryczne modułu fotowoltaicznego. 
4. Omówić charakterystykę I-V oraz charakterystyki mocy ogniwa i modułu fotowoltaicznego. 
5. Panele słoneczne 

 
Energetyka wodna i geotermalna: 

1. Energia geotermalna i sposoby jest pozyskiwania. 
2. Charakterystyka źródeł geotermicznych. 
3. Elementy i systemy pozyskiwania oraz wykorzystania energii geotermicznej. 
4. Pompy ciepła, zasada działania, zastosowanie. 
5. Sposoby wykorzystania i przekształcania hydroenergii. 
6. Budowa i zasada działania elektrowni wodnej. 

 
Biopaliwa: 

1. Rodzaje biopaliw i ich wpływ na gospodarkę. 
2. Biopaliwa ciekłe i gazowe. 
3. Biopaliwa stałe. 
4. Sposoby pozyskiwania biopaliw. 
5. Sposoby wykorzystania biopaliw. 

 
 
Specjalność : Komputerowe wspomaganie projektowania i pomiarów 
 
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe: 

1. Wymień jednostki podstawowe układu SI. 
2. Wymień źródła błędów systemów pomiarowych. 
3. Podaj definicję klasy przyrządu pomiarowego. 
4. Podaj definicję błędu grubego, systematycznego i losowego. 
5. Czym jest niepewność pomiaru i jak się ją liczy? 
6. Jaką oporność wejściową powinien mieć woltomierz, a jaką amperomierz? 
7. Czym różnią się tensometry drutowe i półprzewodnikowe? 
8. Jak mierzyć temperaturę termoparą? 
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Specjalność : Budowa i eksploatacja pojazdów trakcyjnych 
1. Omów systemy trakcji kolejowej. 
2. Rodzaje i przeznaczenie pojazdów trakcyjnych. 
3. Silniki napędowe pojazdów trakcyjnych – rodzaje. 
4. Omów rodzaje i parametry prądnic. 
5. Charakterystyki zewnętrzne i regulacyjne prądnic głównych. 
6. Scharakteryzuj obwody elektryczne pojazdów trakcyjnych. 
7. Obwody główne lokomotyw elektrycznych. 
8. Zabezpieczenia obwodów głównych lokomotyw elektrycznych. 
9. Wymień i omów obwody główne lokomotyw spalinowych z prądnicą. 
10. Omów obwody główne lokomotyw spalinowych manewrowych. 
11. Omów sposoby doprowadzania energii elektrycznej do pojazdów trakcyjnych. 
12. Scharakteryzuj systemy trakcji elektrycznej. 
13. Scharakteryzuj układy energetyczne zasilania trakcji elektrycznej. 
14. Budowa i rodzaje sieci jezdnej trakcyjnej. 
15. Prądy błądzące. 
16. Wymienić i krótko omówić istotne elementy systemów zawieszeń. 
17. Omówić istotne elementy układów kierowniczych. 
18. Wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje skrzyń biegów. 
19. Wpływ mechanizmu różnicowego na właściwości trakcyjne pojazdu. 
20. Straty mechaniczne w układzie napędowym. 
21. Diagnostyka elementów pojazdów. 

 


