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Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I4B.0953.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Lejman

Pozostali prowadzący Krzysztof Lejman, Krzysztof Pieczarka

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie z relacyjnymi bazami danych i językiem SQL oraz przedstawienie
nowoczesnych metod projektowania oraz wytwarzania z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.
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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
struktury relacyjnych baz danych, rozumie znaczenie
normalizacji bazy, zna w stopniu podstawowym język
SQL.

ZI_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne,
Udział w dyskusji

W2
strukturę sieci komputerowych i aplikacji sieciowych,
ma wiedzę w zakresie wykorzystania oprogramowania
CAD/CAM w projektowaniu oraz wytwarzaniu.

ZI_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystując oprogramowanie CAD wykonać
w środowisku 3D model elementu bryłowego –
wykonać dokumentacje zaprojektowanego elementu
w środowisku 2D jak również zaprojektować obróbki
frezerskie, tokarskie oraz obróbkę otworów
wykorzystując program CAM.

ZI_P6S_UK13,
ZI_P6S_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

U2
definiować struktury relacyjnej bazy danych, potrafi
prowadzić jej normalizację oraz sformułować proste
zapytania w języku SQL.

ZI_P6S_UK13,
ZI_P6S_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem
baz danych, oprogramowania CAD/CAM oraz
stosowaniem ich w praktyce, określa cel projektu
i dąży do jego realizacji, pracuje samodzielnie oraz
w zespole nad realizacją poszczególnych zadań,
dyskutuje na temat wybranych metod realizacji
projektu.

ZI_P6S_KK02
Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Relacyjny model bazy danych – diagram encji.

2. Operacje na relacjach.

3. Normalizacja modelu relacyjnego.

4. Język zapytań SQL cz. 1.

5. Język zapytań SQL cz. 2.

6. System zarządzania relacyjną bazą danych. Model klient-serwer. Transakcje.

7. Wprowadzenie do modelowania bryłowego 3D z wykorzystaniem technologii
sekwencyjnej.

8. Modelowanie bryłowe 3D podstawowe metody tworzenia geometrii:
wyciągnięcie/wycięcie normalne, obrotowe.

9. Modelowanie bryłowe 3D wykorzystanie takich operacji jak: szyk, zaokrąglenie,
faza oraz otwór.

10. Wprowadzenie do komputerowego wspomagania wytwarzania. Współpraca
oprogramowania CAM z programami CAD.

11. Projektowanie obróbki z wykorzystaniem programu CAM. Definiowanie
maszynowego układu współrzędnych, poziomów bezpiecznych, obszarów
chronionych.

12. Projektowanie obróbki z wykorzystaniem programu CAM. Definiowanie
narzędzia oraz parametrów obróbki.

13. Sieci komputerowe. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Typy i topologie
sieci, model ISO/OSI, adresowanie w sieci, podstawowe usługi sieciowe, intranety i
problemy bezpieczeństwa. Sieci przewodowe i bezprzewodowe – konfiguracja.
Bierne i aktywne urządzenia sieciowe.

14. Aplikacje sieciowe I. Tworzenie i wykorzystanie aplikacji internetowych (na
przykładzie technologii ASP.NET), interaktywne strony WWW. Serwery aplikacji.
Przykłady aplikacji internetowych.

15. Aplikacje sieciowe II. Wykorzystanie aplikacji sieciowych, Systemy operacyjne
w przeglądarce, Pakiety biurowe online oraz programy graficzne, Konfiguracja,
zapisywanie oraz udostępnianie i praca zespołowa.

Wykład
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2.

1. Praktyczne budowanie diagramu encji dla wybranej rzeczywistości cz. 1.

2. Praktyczne budowanie diagramu encji dla wybranej rzeczywistości cz. 2.

3. Praktyczne definiowanie zapytań w języku SQL: zapytania Insert, zapytania
Select cz. 1.

4. Praktyczne definiowanie zapytań w języku SQL: zapytania Insert, zapytania
Select cz. 2.

5. Praktyczne definiowanie zapytań w języku SQL: zapytania Update, zapytania
Delete.

6. Praktyczne definiowanie zapytań w języku SQL: pobieranie danych z wielu
tabel, operacje: selekcji, projekcji, połączenie.

7. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym. Zasady
sekwencyjnego tworzenia obiektów bryłowych.

8. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym. Wyciągnięcie/wycięcie
normalne cz. 1.

9. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym. Wyciągnięcie/wycięcie
normalne cz. 2.

10. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym.
Wyciągnięcie/wycięcie obrotowe.

11. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym. Szyk, zaokrąglenie,
faza oraz otwór.

12. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym. Sposoby edycji
operacji. Podstawy wprowadzania powiązań operacji z wykorzystaniem relacji
geometrycznych.

13. Praktyczne modelowanie części w trybie sekwencyjnym. Bryła cienkościenna.
Tworzenie dokumentacji 2D na podstawie utworzonego modelu 3D.

14. Praktyczne projektowanie obróbki. Wczytanie geometrii w programie CAM,
struktura drzewa operacji, moduły programu, definicja narzędzia oraz widok
programu. Definiowanie geometrii do obróbki, maszynowego układu
współrzędnych MCS, poziomu bezpiecznego, przygotówki, obszarów chronionych.
Definiowanie parametrów obrabiarki, definiowanie narzędzia oraz jego położenia
w głowicy.

15. Praktyczne projektowanie obróbki zgrubnej, półwykańczającej oraz
wykańczającej kieszeni. Automatyczna oraz ręczna obróbka otworów. Obróbka
naroży. Generowanie kodu NC. Tworzenie dokumentacji warsztatowej narzędzi
wykorzystanych w procesie obróbki. Symulacja pełnego procesu obróbki detalu.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 40%
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 60%

Wymagania wstępne
Ogólna wiedza w zakresie technologii informacyjnej oraz grafiki inżynierskiej.

Literatura
Obowiązkowa

Kazimierczak G., Pacula B., Budzyński B. 2004. Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania. Wyd. Helion.1.
Szymczak P. Solid Edge ST7. E-Book. Dostęp: http://camdivision.pl/ksiazki-solid-edge2.2.
Czapla K.: Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL. Helion3.
John Viescas, Michael J.: Hernandez: Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Helion 20154.

Dodatkowa

Augustyn K. 2009. NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC. Wyd. Helion.1.
Michael J. Hernandez: Projektowanie baz danych dla każdego. Helion 20142.
Harrison G.: NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji. Helion 20183.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_UK13
Absolwent potrafi precyzyjnie się porozumiewać z różnymi podmiotami, szczególnie w formie graficznej z
zastosowaniem komputerowego wspomagania, oraz umie czytać rysunki i schematów maszyn, urządzeń i
układów technicznych, tworzyć opisy ich budowy i działania, a także dobierać procesy produkcyjnych oraz
opracowywać dokumentację związaną z przepływem produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UW06
Absolwent potrafi zaprojektować nowe i nadzorować istniejące procesy i systemy produkcyjne i
eksploatacyjne oraz systemy logistyczne w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą przy
wykorzystaniu metod komputerowego wspomagania

ZI_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z wiedzą informatyczną obejmującą komputerowe
wspomaganie prac inżynierskich z wykorzystaniem programów CAD, wytwarzania – CAM i projektowania
materiałowego – CAMD


