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Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.MI2B.2741.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Kilian

Pozostali prowadzący Wojciech Kilian, Maciej Orzechowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student w trakcie kursu poznaje zasady przygotowywania i opracowywania dokumentacji projektowej zgodnie
ze standardem Building Information Modeling (BIM). Opanowuje także umiejętność obsługi programu Autodesk
Revit.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna korzyści płynące z projektowania
opartego na modelu informacji o budynku (Building
Information Modeling).

BU_P7S_WG07 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi utworzyć architektoniczny
i konstrukcyjny model obiektu budowlanego
w programie Autodesk Revit Architecture i Autodesk
Revit Structure oraz przeprowadzić obliczenia
podstawowej struktury konstrukcyjnej tego obiektu
w programie Autodesk Robot Structural Analysis.

BU_P7S_UW02,
BU_P7S_UW03,
BU_P7S_UW07

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest świadomy konieczności ciągłego podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych BU_P7S_KR06 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Pojęcie i zasady projektowania parametrycznego. Metodyka pracy z projektem
typu Building Information Modeling. Możliwości programów Revit Architecture i
Revit Structure. Komunikacja z programami. Narzędzia projektowe. Tworzenie
modelu budynku. Definiowanie poziomów i siatek. Tworzenie przegród,
elementów konstrukcyjnych i schodów. Tworzenie widoków i arkuszy w projekcie.
Generowanie rzutów, przekrojów poprzecznych oraz elewacji obiektu. Tworzenie
opisów, zestawień i odnośników. Wymiarowanie elementów rysunku. Tworzenie i
import detali rysunkowych. Rodziny elementów. Zarządzanie rodzinami i edycja
rodzin. Narzędzia analityczne. Grupowanie obiektów. Modelowanie konstrukcji
obiektu. Tworzenie ścian konstrukcyjnych na podstawie rysunku *.dwg i szkicu.
Tworzenie i kopiowanie poziomów. Elementy konstrukcyjne: stropy, schody, belki,
słupy. Połączenia elementów. Zbrojenie elementów. Modyfikacja układu i
parametrów elementów konstrukcyjnych. Rodziny elementów konstrukcyjnych.
Materiały. Modyfikacja parametrów projektu. Wymiana danych modelu
numerycznego na podstawie współpracy z programem Autodesk Robot Structural
Analysis. Obliczenia konstrukcji przestrzennej. Wizualizacja i rendering projektu.
Tworzenie ścieżki przejścia. Symulacja nasłonecznienia. Przygotowanie wydruku
dokumentacji technicznej.

Wykład

2.
Ćwiczenia rysunkowe i obliczeniowe wprowadzające. Praca nad projektem
semestralnym. Prezentacja i omówienie semestralnych prac studenckich.
Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia, blended learning, Wybrane wykłady i ćwiczenia on-line

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 60%

Wymagania wstępne
Komputerowe wspomaganie projektowania, Mechanika budowli, Komputerowe wspomaganie projektowania II

Literatura
Obowiązkowa

Pomoc programu Autodesk Revit i Autodesk Robot Structural Analysis1.
Revit Architecture. Podręcznik użytkownika, K. Szajrych, J. Fijka, W. Kozłowski, Wydawnictwo Helion 20112.
Autodesk Revit 2014 essentials, Ryan Duell, Tobias Hathorn, Sybex 20143.
Mastering Revit Structure 2009, Thomas S. Weir, Sybex 20094.

Dodatkowa

Autodesk materiały szkoleniowe1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do rozwijania dorobku oraz podtrzymywania etosu zawodu;

BU_P7S_UW02
Absolwent potrafi w środowisku Metody Elementów Skończonych, poprawnie zdefiniować model
obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym, złożonych konstrukcji
inżynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym.

BU_P7S_UW03 Absolwent potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji inżynierskich.

BU_P7S_UW07 Absolwent potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów
inżynierskich;

BU_P7S_WG07
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu klasyfikację i zakres stosowania programów
komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania
przedsięwzięć budowlanych;


