
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu:  Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne 

techniki informatyczne 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 
 Rok studiów/Semestr III/6  III/6   
 Liczba godzin w semestrze  30/9  30/18   
 Forma zaliczenia zal. na ocenę  zal. na ocenę   
Liczba punktów ECTS 3  2   
 
WYKŁAD  
 
Wymagania wstępne:  
Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 
informatycznych. 
 
Cele kształcenia:  

• Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu komputerowego wspomagania 
procesu projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych. 

• Umiejętność posługiwania się wybranymi technikami CAD/CAM/CIM stosowanymi 
w technice. 

• Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi nowoczesnych 
technik informatycznych: metod sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, 
sztucznych sieci neuronowych oraz algorytmów ewolucyjnych. 

• Wskazanie obszarów stosowania sieci neuronowych, algorytmów genetycznych 
i systemów rozmytych w przetwarzaniu informacji. 

• Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy sztucznego neuronu, 
łączenia neuronów w sieci złoŜone z warstwy wejściowej, ukrytej i wyjściowej oraz 
uczenia tak stworzonych sieci technikami nadzorowanymi i nienadzorowanymi. 

 
Metody dydaktyczne:  
Wykład i prezentacje audio. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie na kolokwium 51 % maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Systemy komputerowego wspomagania CAx – zastosowanie oprogramowania 
uŜytkowego. 

2. Metody sztucznej inteligencji. Systemy ekspertowe. Sztuczne sieci neuronowe. 
Algorytmy ewolucyjne – algorytmy genetyczne. 

3. Modelowanie matematyczne w technice: metody numeryczne, statystyczne i sztucznej 
inteligencji. Modele diagnostyczne. 



Literatura podstawowa:  
1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inŜynierii produkcji. WNT, Warszawa 

2000. 
2. Uhl T., Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. 

WNT, Warszawa 1997. 
3. Mulawka J., Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996. 
4. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne 

i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997. 
5. Tadeusiewicz R., Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych 

z przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 
1998. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Kowalik Ł., Kurowski M., Wprowadzenie do algorytmów genetycznych. 
http://alfa.miwum.edu.pl/sysdec/prosem98/ag/ag.html. 

2. Goldberg D. E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa 1995. 
3. Kosiński R., Sztuczne sieci neuronowe: dynamika nieliniowa i chaos. WNT, 

Warszawa 2002. 
4. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 

1993. 
 
Efekty kształcenia: 
Znajomość podstawowych pojęć dotyczących nowoczesnych technik informatycznych: metod 
sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, sztucznych sieci neuronowych oraz 
algorytmów ewolucyjnych. Umiejętność budowy modelu matematycznego fragmentu 
rzeczywistości z wykorzystaniem komercyjnych programów komputerowych. 
 
Język wykładowy: polski 
 

LABORATORIUM  
 
Wymagania wstępne:  
Wymagane zaliczenie laboratorium z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 
informatycznych. 
 
Cele kształcenia:  
Zapoznanie studentów z współczesnymi, praktycznymi zastosowaniami sztucznej inteligencji 
(Artificial Intelligence – AI) w technologiach opartych na logice rozmytej. Praktyczne 
opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez rozwiązywanie zadań 
z wykorzystaniem programów komercyjnych oraz programów napisanych przez studentów. 
Zestawy zadań na ćwiczenia są proponowane przez wykładowcę. 
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Aktywne uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych oraz zdobycie ponad 50 % maksymalnej 
sumy punktów na kolokwium zaliczeniowym. 
 



Treści programowe:  
I. Systemy komputerowego wspomagania CAx: 

1. Obliczenie przemieszczeń węzłowych i węzłowych sił wewnętrznych w belce metodą 
elementów skończonych z uŜyciem pakietu CAD. 

2. Rozwiązanie ram przestrzennych metodą elementów skończonych z uŜyciem pakietu 
CAD. 

3. Analiza płaskich modeli parametrycznych ustrojów nośnych i mechanizmów za 
pomocą wybranego oprogramowania CAD oraz animacja mechanizmów. 

II. Metody sztucznej inteligencji: 
1. Architektura systemu ekspertowego. Metody reprezentacji wiedzy. Metody 

wnioskowania. Szablony semantyczne (frames) w reprezentacji informacji 
technicznej. Metodyka tworzenia baz wiedzy. Bezpłatne szkielety systemów 
ekspertowych CLIPS i JESS. 

2. Tworzenie modelu sieci neuronowej jako makra do arkusza kalkulacyjnego. 
Projektowanie struktury sieci. Uczenie sieci – przygotowanie danych do uczenia sieci. 

3. Optymalizacja charakterystyk dynamicznych układów technicznych metodą 
algorytmów ewolucyjnych i genetycznych. 

III. Modelowanie matematyczne w technice. 
1. Rodzaje modeli matematycznych. 
2. Zasady tworzenia modeli matematycznych obiektów fizycznych. 
3. Identyfikacja parametrów modelu. Metoda najmniejszych kwadratów. 
4. Tabelaryczno-graficzny opis reprezentacji modelu. 
5. Dobór postaci równania i wyznaczenie oceny (estymaty) jego parametrów 

z wykorzystaniem komercyjnych programów komputerowych. 
6. Ocena rozbieŜności między modelem a modelowanym obiektem. 
7. Podstawowe informacje o oprogramowaniu komercyjnym (ich struktura i krótka 

charakterystyka). 
8. Metody komputerowe rozwiązywania równań modelu. 
9. Planowanie eksperymentu z wykorzystaniem programu CADEX. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Chromiec J., Strzemięczna E., Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji. WNT, 
Warszawa 1996. 

2. Jaworski J., Morawski R., Olędzki J., Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu. 
WNT, Warszawa 1992. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Kukiełka L., Podstawy badań inŜynierskich. Wydawnictwa Naukowe PWN, 
Warszawa 2002. 

2. Kacprzak J., Węglarz J., Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania.  
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002. 

 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność wykorzystania komercyjnych programów komputerowych do rozwiązywania 
problemów technicznych. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Krzysztof Dudek 
dr inŜ. Grzegorz Wiśniewski 


