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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Metody komputerowe w wytwarzaniu maszyn, PG_00039916

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Michał Landowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Michał Landowski

dr inż. Tomasz Seramak
dr inż. Aleksandra Świerczyńska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Metody komputerowe w wytwarzaniu maszyn,W/L, MiBM, sem 5, zima 22-23(PG_00039916) - Moodle ID: 
27246
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27246

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 6.0 24.0 75

Cel przedmiotu Poznanie metod komputerowych w wytwarzaniu maszyn
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] umie zidentyfikować, 
sformułować i opracować 
dokumentację prostego zadania 
projektowego  lub 
technologicznego łącznie z 
opisem rezultatów tego zadania w 
języku polskim lub obcym oraz 
przedstawić prezentację wyników 
korzystając z programów 
komputerowych lub innych 
narzędzi wspomagających

Poznaje urządzenia 
technologiczne i oprzyrządowanie 
służące robotyzacji procesów 
spawalniczych. Poznaje 
praktycznie pracę stanowiska do 
spawania zrobotyzowanego 
wyposażonego w robota typuIRB 
2400 i urządzenie spawalnicze. 
Opracowuje program na robota 
spawalniczego typu IRB 
2400.Stosuje technikę 
komputerową do projektowania 
spawania 
zrobotyzowanego.Poznaje 
internetowe źródła informacji o 
materiałach. Rozpoznaje główne 
programy do wspomagania 
doboru materiału oraz oceny 
własności 
materiału.Przeprowadza 
wyszukiwanie informacji. Poznaje 
podstawowe elementy programu 
do wspomagania doboru 
materiału. Potrafi korzystając z 
programów zadawać pytania do 
baz danych.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W11] ma wiedzę w zakresie 
projektowania, technologii i 
wytwarzania części maszyn, 
metrologii i kontroli jakości, zna i 
rozumie metody pomiaru i 
obliczeń podstawowych wielkości 
opisujących działanie  układów  
mechanicznych,  zna podstawowe 
metody obliczeniowe stosowane 
do analizy wyników eksperymentu

Ma podstawową wiedzę z zakresu
komputerowego wspomagania
wytwarzania CAM. Prezentuje
wiadomości z zakresu
inżynierii odwrotnej, oraz
konwersji danych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_W08] ma podstawową wiedzę 
obejmująca metodykę 
projektowania części maszyn, 
urządzeń mechanicznych, doboru 
materiałów konstrukcyjnych, 
wytwarzania i eksploatacji, w tym  
ich cyklu życia

Opisuje nowoczesne
metody wykonywania modeli i
prototypów z różnych materiałów.
Rozróżnia różne formaty zapisu 
modeli
CAD. Ma wiedzę z zakresu
projektowania w systemach
komputerowego wspomagania
CAX oraz wymiany
danych pomiędzy systemami 
(STEP).

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu WYKŁAD Techniki CAX, standardy do wymiany danych modelowych produktu inżynierskiego oraz 
sterowania numerycznego, Wyszukiwanie w relacyjnych bazach danych inżynierskich, Techniki szybkiego 
prototypowania- pojęcia podstawowe, znaczenie, zastosowania.  Formaty danych stosowane w technikach 
prototypowania, konwersja danych oraz błędy konwersji. Programowanie - Rapid, robota IRB 2400, ruchu 
liniowego głowicy spawalniczej i parametrów spawania. Programowanie parametrów spawania dla spoin 
pachwinowych i w pozycjach przymusowych. Napawanie płaszczyzn - programowanie nieliniowego ruchu 
głowicy spawalniczej dla spawania MAG. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Prezentacja technik szybkiego 
prototypowania. Wykonanie modelu metodą przyrostową, przygotowanie procesu technologicznego. Projekt 
programu spawania zadanej konstrukcji. Testowanie i programu na zrobotyzowanym stanowisku 
spawalniczym.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstawowych zagadnień technologii maszyn, automatyki i informatyki.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 51.0% 70.0%
Ćwiczenia praktyczne 51.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Grzesik W.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, 
Warszawa, 2006.

2. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx. WNT, Warszawa, 2000.
3. Kosmol J., i in.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. 

WNT, Warszawa, 1999. 
4. Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze. WNT. Warszawa. 

1994.
5. Honczarenko, J.: Roboty przemysłowe: Budowa i zastosowanie, 

WNT. Warszawa, 2004
Uzupełniająca lista lektur 1. RAPID Reference Manual, instrukcja robota IRB2400, ABB Robotics 

Products AB, Products AB
2. Kochan P.: Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC. Helion 2017,
3. Jarosław Panasiuk, Wojciech Kaczmarek: Robotyzacja procesów
produkcyjnych, Warszawa, WNT, 2017
4. Kochan P.: Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC. Helion 2014,
5. Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC.
WNT,
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Praca robota z pozycjonerem, kalibracja,
Zadania projektowania i programowania ruchu oscylacyjnego,
Przegląd instrukcji języka programowania robotów,
Programy symulacji robotów,
Język programowania - RAPID,
Język programowania - Karel,
Techniki CAX,
standardy do wymiany danych modelowych produktu inżynierskiego oraz sterowania numerycznego,
Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) w systemach wytwarzania,
Ustrukturyzowany język zapytań (SQL) w wyszukiwaniu danych inżynierskich.
Podstawowe ustawienia o konfiguracja systemu dla druku metodą FDM

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


