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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 
Kod modułu 

 
Nazwa modułu 

Technologia i projektowanie 
zautomatyzowanych systemów obróbkowych 

Nazwa modułu w języku angielskim 
Technology  and Design e Machining  
Automation Systems  

Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
Kierunek studiów Automatyka i Robotyka 
Poziom kształcenia II stopie ń 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 
Specjalność Automatyka Przemysłowa 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Automatyki i Robotyki 
Koordynator modułu Dr hab. in ż. Jerzy Stamirowski 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

 
przedmiot podstawowy 

Status modułu  
 
przedmiot obowi ązkowy  

Język prowadzenia zajęć polski 
Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr drugi 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

 
semestr letni 

Wymagania wstępne 

 
Automatyzacja procesów wytwarzania, bazy 
danych, podstawy technologii budowy maszyn,  
podstawy informatyki, programowanie w 
językach wy ższego poziomu 

Egzamin  
 
nie 

Liczba punktów ECTS 3 
 
Forma 
prowadzenia zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium  projekt inne 

w semestrze 9 9 - 9  



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Cel 
modułu  

Zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami projektowania 
zautomatyzowanych systemow obróbkowych (ZSO) na podstawie analizy 
realizowanych w systemach procesów technologicznych.  Szczególną uwagę 
zwrócono na projektowanie elastycznych i  zrobotyzowanych systemów 
obróbkowych. Studenci uzyskują również wiedzę na temat narzedzi 
informatycznych stosowanych we wspomaganiu procesu projektowania.   

 

Symbol 
efektu Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Student ma wiedzę na temat potoków 
materiałowych, informacyjnych i 
energetycznych w zautomatyzowanych 
systemach obróbkowych (ZSO), ich 
identyfikacji i związków. Student wie, że 
potoki materiałowe  determinowane są 
przez procesy technologiczne. Student 
zna metody  projektowania procesów 
technologicznych obróbki (projektowanie 
wariantowe-grupowanie, projektowanie 
generacyjne–powierzchnie elementarne) 
oraz operacji przemieszczania i 
manipulacji dla rodziny detali 
przewidzianych od obróbki w ZSO  

wykład 

KS_W05_
AP 
 
 

 T2A_W06 
T2A_W07 
InżA_W01 
InżA_W02 
 
 

W_02 

Student zna wymagania jake powinny 
spełniać obrabiarki, urządzenia 
technologiczne, urządzenia transportowe i 
roboty przy kwalifikacji do pracy w ZSO. 
Student ma wiedzę na temat 
różnorodności rodzajów i typów maszyn, 
urządzeń i robotów, które mogą być 
zakwalifikowane do pracy w ZSO. 

wykład 

 
KS_W05_
AP 
 

 T2A_W06 
T2A_W07 
InżA_W01 
InżA_W02 
 
 

W_03 

 Student ma wiedze na temat 
charakterystycznych obiektów i atrybutów 
detali, procesów technologicznych oraz 
urządzeń technologicznych. Wie  jak 
zbudować model danych, utworzyć dla 
modelu bazę danych i zapewnić 
komunikację z bazą uzytkownikom: 
technologowi i projektantowi ZSO   

wykład 

KS_W05_
AP 
 
 

 T2A_W06 
T2A_W07 
InżA_W01 
InżA_W02 
 
 
 

W_04 

Student ma podstawową wiedzę na temat 
metod (algorytmów) wyboru dla ZSO 
urządzeń technologicznych z bazy oraz 
wiedzę na temat komponowania struktury 
ZSO.  Student ma podstawową wiedzę na 
temat symulacji  procesów produkcyjnych 
w ZSO oraz specjalistycznych programów 
symulacyjnych np. Enterprice Dynamics..   

wykład 

KS_W05_
AP 
 
 

T2A_W06 
T2A_W07 
InżA_W01 
InżA_W02 
 
 

W_05 Student ma podstawową wiedzę na temat wykład KS_W05_ T2A_W06 



systemu sterowania procesami 
technologicznymi w zautomatyzowanym 
systemie obróbkowym. 

AP 
 

T2A_W07 
InżA_W01 
InżA_W02 

W_06 

Student ma podstawową wiedzę na temat 
systemu sterowania procesami 
technologicznymi w zautomatyzowanym 
systemie obróbkowym. 

wykład 
KS_W05_
AP 
 

T2A_W06 
T2A_W07 
InżA_W01 
InżA_W02 

U_01 

Student potrafi zaprojektować  proces 
technologiczny dla rodziny detali 
przewidzianych do produkcji w ZSO i 
przedstawić ten proces w bazie danych 

projekt 
K_U01_A
P 
 

T2A_U01  
T2A_U03  
T2A_U05  
T2A_U10  
T2A_U13  
T2A_U15  
T2A_U16  
T2A_U19  
InzA_U03  
InzA_U05  
InzA_U08 
 

U_02 

Student potrafi zbudować model danych 
dla urządzeń technologicznych 
przewidzianych do pracy w ZSO i 
przedstawić ten model w bazie danych 

projekt 
ćwiczeni
a 

K_U01_A
P 
 

T2A_U01  
T2A_U03  
T2A_U05  
T2A_U10  
T2A_U13  
T2A_U15  
T2A_U16  
T2A_U19  
InzA_U03  
InzA_U05  
InzA_U08 
 

U_03 

Student potrafi z użyciem baz danych i   
informatycznych metod obliczeniowych 
wybrać urządzenia technologiczne i 
opracować strukture    dla projektowanej 
ZSO  

projekt 
ćwiczeni
a 

K_U01_A
P 
 

T2A_U01  
T2A_U03  
T2A_U05  
T2A_U10  
T2A_U13  
T2A_U15  
T2A_U16  
T2A_U19  
InzA_U03  
InzA_U05  
InzA_U08 
 

U_04 
Student potrafi przeprowadzić symulację 
przebiegu procesów produkcyjnych w 
zaprojektowanym ZSO. 

Projekt 
ćwiczeni
a 

K_U01_A
P 
 

T2A_U01  
T2A_U03  
T2A_U05  
T2A_U10  
T2A_U13  
T2A_U15  
T2A_U16  



T2A_U19  
InzA_U03  
InzA_U05  
InzA_U08 
 

U_05 Student potrafi pracować indywidualnie i w 
zespole przy realizacji zleconego zadania. 

projekt 
K_U01_A
P 
 

 
T2A_U01  
T2A_U03  
T2A_U05  
T2A_U10  
T2A_U13  
T2A_U15  
T2A_U16  
T2A_U19  
InzA_U03  
InzA_U05  
InzA_U08 
 

K_01 

Student ma świadomość 
odpowiedzialności za pracę  projektowe w 
obszarze automatyzacji procesów 
wytwarzania, podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za współnie 
realizowane zadania. 
 

wykład 
projekt 

K_K02 
K_K03 

 
T2A_K02 
T1A_K03 
 

K_02 
Student rozumie potrzebę dokształcania 
się w dziedzinie automatyzacji i 
robotyzacji procesów wytwarzania.  

wykład 
projekt 

K_K01  T2A_K01 

 
Treści kształcenia: 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Ogólny problem projektowania zautomatyzowanych systemów 
obróbkowych. Modelowanie funkcjonalnej współzależności 
potoków materiałowych i informacyjnych, wynikającej z pracy 
wyposażenia technologicznego przy realizacji alternatywnych 
procesów technologicznych. 

W_01 

2 Projektowanie procesów technologicznych obróbki dla rodziny 
detali przeznaczonej do obróbki w ZSO. Projektowanie 
wariantowe (grupowanie), projektowanie generacyjne 
(powierzchnie elementarne). Wykaz narzędzi i oprzyrządowania 
np. palety 

W_01 
 

3 Projektowanie operacji przemieszczenia i  manipulacji z 
uwzględnieniem uchwytu i reorientacji, dla rodziny detali 
przeznaczonej do obróbki w ZSO. Określenie wymagań dla 
urządzeń transportowych, robotów i chwytaków. 

W_01 
W_02 

 

4 Opis podstawowego wyposażenia technologicznego. W_02 



Zestawienie charakterystycznych parametrów obrabiarek i 
innych urządzeń technologicznych. Opis urządzeń transportu i 
manipulacji. Zestawienie charakterystycznych parametrów 
robotów przenośników i i wózków  transportowych,  z podziałem 
na rodzaje i typy ze względu na relizowane operacje 
technologiczne.   

 

5 Budowa zintegrowanego modelu danych uwzględniającego opis 
detali,  procesów technologicznych, obrabiarek, urządzeń 
transportu i manipulacji , narzędzi i oprzyrządowania oraz 
implemantacja bazy danych  

W_03 
 

6 Wybrane metody wyboru wyposażenia technologicznego dla 
realizowanych procesów technologicznych. Drążenie danych. 
Statystyczne metody uczące się. Klasteryzacja. Teoria 
podobieństwa. 

W_04 
 

7 Opis funkcji i stosowania programów do symulacji produkcji w 
ZSO na przykładzie progrmów Enterprise Dynamics, ABB Robot 
Studio i Taylor. 

W_05 

8 System sterowania procesami technologicznymi w 
zautomatyzowanym systemie obróbkowym. Podstawowe 
wymagania stawiane systemowi sterowania. Wymagania 
odniesione do funkcji  systemu. Wymagania odniesione do 
oprogramowania. Struktura systemu sterowania. Procedury 
sterowania. Modelowanie potoków informacyjnych. Określenie 
podstawowych parametrów sprzetu komputerowego i 
oprogramowania. 

W_06 

9 Zarys zastosowania systemu ekspertowego do kompletacji 
wyposażenia technologicznego dla ZSO. Baza wiedzy wyboru 
wyposażenia technologicznego, kontrolnego i diagnostycznego.  

W_01 
W_02 
W_03 
W_04 
W_05 
W_05 
K_02 

2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
lab. Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. Projektowanie procesów obróbki dla rodziny detali typu wałek 
lub korpus  w ZSO. Modele danych  

W_01 
U_01 

2. Projektowanie procesów transportu i manipulacji dla rodziny 
detali typu wałek lub korpus  w ZSO. Modele danych 

W_01 
U_01 

3. Wybór obrabiarek dla opracowanego procesu technologicznego W_02 
U_02 

4. Wybór urządzeń transportu i manipulacji dla opracowanego 
procesu technologicznego 

W_02 
U_02 

5. Projektowanie struktury ZSO W_04 
U_03 

6. Baza danych dla wspomagania procesu projektowania ZSO W_03 
U_03 

7 Symulacja pracy zaprojektowanego ZSO W_05 
U_04 



3. Charakterystyka zadań projektowych 
 
Tematyka prac projektowych. 
Wybrane zagadnienia procesu projektowania zatomatyzowanych systemów 
obróbkowych. 

 
Przyklady: 
1.Model danych i  baza danych wybranej grupy obrabiarek dla potrzeb 
komputerowego wspomagania projektowania ZSO. 
2.Model danych i baza danych robotów dla potrzeb komputerowego wspomagania 
projektowania ZSO. 
3.Projekt procesu technologicznego obróbki rodziny detali osiowo symetrycznych 
przewidzianych do obróbki w ZSO. 
4. Projekt bazy danych procesów technologicznych obróbki detali osiowo-
symetrycznych dla potrzeb projektowania ZSO. 
5.Projekt procesu przemieszczenia i manipulacji dla obróbki rodziny detali osiowo 
symetrycznych przewidzianych do obróbki w ZSO. 
6.Projekt zestawu (kompletu)  obrabiarek dla obróbki w ZSO rodziny detali typu 
korpus z użyciem baz danych. 
7.Projekt  modelu symulacyjnego dla zaprojektowanego ZSO  i przeprowadzenie 
symulacji dla różnych scenariuszy produkcji. 
 
Projekty wykonywane są w grupach składających się z dwóch lub trzech studentów. 
 
Na zaliczenie projektu studenci  zobowi ązani s ą przedstawi ć dokumentacje 
projektu. Oceniana jest zgodno ść projektu z przekazanym zadaniem, jako ść 
projektu, terminowo ść.  
 
Symbol efektu. 
U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, K_01, K_02 
 
4. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktyczny. 
 
Tematyka ćwiczeń. 
1. Implementacja zintegrowanej bazy danych dla detalu, procesów technologicznych 

i urządzeń technologicznych. 
2. Algorytmy wyszukiwania urządzeń technologicznych dla projektowanego ZSO. 
3. Symulacja wymaganych scenariuszy produkcji  na zaprojektowanym ZSO.  
 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, 

itp.) 

W_01 
do 
W_04 

Końcowy sprawdzian  pisemny  
Pytania i programy z pełnego zakresu wiedzy objętego programem wykładu. 
Ocena studenta uzależniona od ilości zdobytych punktów. 

W_01 
do 
W_04 

Sprawdzian pisemny cz ąstkowy.  
Ocena uwzględniana przy ocenie końcowej. 

U_01  Umiejętności sprawdzane i oceniane w oparciu o jakość i terminowość 



do 
U_02 

wykonania projektu.  
Umiejętności sprawdzane i oceniane w czasie ćwiczeń. 

K_01 
K_02  

Obserwacja postawy studenta podczas zaj ęć dydaktycznych . Dyskusja 
w czasie zaj ęć projektowych i ćwiczeń. 

 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS  
 Rodzaj aktywno ści obci ążenie 

studenta 
1 Udział w wykładach 9h 
3 Udział w ćwiczeniach 9h 
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6h 
5 Udział w zajęciach projektowych 9h 
6 Konsultacje projektowe 6h 
7 Udział w sprawdzianie końcowym z wykładów 3h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo średnim udziale nauczyciela 

akademickiego 
42 

 
10 Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje na zaj ęciach 

wymagaj ących bezpo średniego udziału nauczyciela akademickiego 1,5 ECTS 
11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10h 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 20h 
18 Przygotowanie do sprawdzianu końcowego z wykładów 5h 
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 40h 
21 Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 1,5 ECTS 
22 Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta  82h 
23 Punkty ECTS za moduł  3,0 ECTS 
24 Nakład pracy zwi ązany z zajęciami o charakterze praktycznym 54h 
25 Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje w ramach zaj ęć o 

charakterze praktycznym 1,5 ECTS 
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