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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Techniki przyrostowe w projektowaniu, PG_00058634

Kierunek studiów Mechatronika

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiałów -> Zakład 
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Metody wytwarzania modeli i prototypów metodami przyrostowymi dla potrzeb weryfikacji użytkowej 
projektowanych elementów mechatronicznych konstrukcji. Wykorzystanie inżynierii odwrotnej 
przeprojektowywaniu istniejacych konstrukcji. Niekonwencjonalne metody obróbki stosowane w wytwarzaniu 
elemetów mechatronicznych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W01] ma rozszerzoną i 
pogłębioną wiedzę w zakresie 
niektórych działów matematyki, 
obejmującą elementy matematyki 
dyskretnej i stosowanej oraz 
metody optymalizacji, w tym 
metody matematyczne i 
numeryczne, niezbędne do:
1) modelowania i analizy 
niestacjonarnych układów 
mechatronicznych o działaniu 
ciągłym i dyskretnym, a także 
występujących w nich 
podstawowych zjawisk fizycznych;
2) opisu i analizy systemów 
mechatronicznych zawierających 
układy programowalne;
3) opisu i analizy algorytmów 
przetwarzania sygnałów;
4) syntezy niestacjonarnych 
systemów mechatronicznych

Student ma pogłębioną wiedzę z 
zakresu stosowanych metod 
inżynierii odwrotnej i jej 
możliwości. Student potrafi 
okreslić nieprecyzyjność 
skanowania i tworzenia modeli 
bryłowych w odniesieniu do 
komponentów mechatronicznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W06] ma podbudowaną 
teoretycznie szczegółową wiedzę 
związaną z zagadnieniami 
projektowania mechatronicznego i 
systemów
mechatronicznych oraz maszyn, 
urządzeń i procesów w których są 
wykorzystywane

Student ma wiedzę na temat 
niekonwencjonalnych metod 
obróbki  w tym dla nowoczesnych 
materiałów konstrukcyjnych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W10] zna trendy rozwojowe i 
najistotniejsze nowe osiągnięcia z 
zakresu nauk technicznych i 
dyscyplin naukowych: Inżynieria 
Mechaniczna oraz Automatyka, 
Elektronika i Elektrotechnika, 
właściwych dla kierunku studiów 
Mechatronika oraz pokrewnych 
dyscyplin: Informatyka i Inżynieria 
Materiałowa

Student zna kierunki rozwoju 
technik przyrostowych i 
niekonwencjonalnych metod 
obróbki. Student poszukuje w 
literaturze technicznej 
nowoczesnych metod obr óbki 
stosowanych dla elementów 
mechatronicznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U04] potrafi wykorzystać 
poznane metody i modele 
matematyczne, a także symulacje 
komputerowe do analizy i oceny 
niestacjonarnych systemów/
procesów mechatronicznych 
o działaniu ciągłym i dyskretnym

Student potrafi wykorzystywać 
przyrostowe metody produkcji do 
przygotowania i opracowania 
technologii dla specyficznych 
elementów konstukcyjnych w  
stosowanych mechatronice.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Wykład Wprowadzenie, systematyka nowoczesnych technologii wytwarzania. Technologie przyrostowe, 
podstawy projektowania elementów mechatronicznych z wykorzystaniem elementów wykonywanych 
metodami przyrostowymi, Inżynieria odwrotna, metody przetwarzania danych uzyskanych podczas 
skanowania, zalócenia wystepujące podczas skanowania i metody usuwania szumu 
pomiarowego.Niekonwencjonalne metody obróbki elementów dla potrzeb mechartoniki  Obróbka HSC/HSM. 
Charakterystyka HSC/HSM, obróbka na sucho. Obróbka precyzyjna i ultra precyzyjna. Obróbka chemiczna, 
frezowanie, wytrawianie. Obróbka elektrochemiczna, szlifowanie elektrochemiczne, obróbka 
elektroerozyjna, drutowa obróbka elektroerozyjna. Obróbka laserowa i elektronowa, obróbka powierzchni. 
Obróbka strugą wody, obróbka strugą wody i ścierniwa, obróbka strumieniowo-ścierna. Mikroobróbka.

 

Ćwiczenia Laboratoryjne Technologie przyrostowe, wiadomości ogólne, programowanie urządzeń na 
przykładzie Stereolitografii, FDM, SLS, zasady projektowania elementów wspierających, postprocessing 
format danych i rozdzielczość modelu, inżynieria odwrotna i analiza objektu, parametryzacja typowych 
elementów konstrukcyjnych.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Odbycie kursu z Podstawowych technik wytwarzania i metroligii.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 60.0% 55.0%
Laboratorium 60.0% 45.0%



Data wydruku: 22.05.2023 17:48 Strona 3 z 3

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 
1. Katapian S. Manufacturing Engineering and Technology Pearson 

Education Inc. Upper Saddle River, New Jersey 2006.
2. Oczoś k. E.: Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi 

strumieniami energii. Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów 1988. 
3. Schmid D.: Mechatronika. Rea, Warszawa 2002.

 

Uzupełniająca lista lektur  

 
1. Zaborski St.: Obróbka elekrochemiczno-ścierna podstawy i 

zastosowania, Politechnika Wrocławska 2007,
2. Beer P. Niekonwencjonalne narzędzia do obróbki drewna, nóż 

ultradzwiękowy, promień świetlny, struga wody, Wydawnictwo 
Akademii Rolniczej, Poznań 2007,

3. Artykuły naukowe w czasopismach technicznych.

 

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


