
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania inŜynierskiego II 

 

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 2/4  2/4 2/4  
 Liczba godzin w semestrze  15/10  30/18 15/15  
 Forma zaliczenia Egzamin  zal.na ocenę zal.na ocenę  
 Liczba punktów ECTS 2  2 2  
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie przedmiotu Podstawy projektowania inŜynierskiego I. 
 
Cele kształcenia:  
Pogłębienie wiadomości na temat zasad optymalnego projektowania środków technicznych 
oraz metodami projektowania systemów technicznych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny z treści wykładowych – podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50% 
maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu – zastosowania programowania 
liniowego. 

2. Wspomaganie procesów decyzyjnych w obszarze projektowania za pomocą systemów 
z bazą wiedzy (cele, moŜliwości i ograniczenia). 

3. Komputerowe wspomaganie procesu projektowania – przegląd oprogramowania. 
4. Systemy inŜynierskiej grafiki komputerowej 2D i 3D. 
5. Podstawy oprogramowania AutoCAD. 
6. Modelowanie komputerowe – budowa i analiza modeli matematycznych zjawisk i 

procesów fizycznych. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Bazewicz M., Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994. 

2. Mulawka J. J., Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996. 



3. Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula I., Modelowanie rzeczywistości. WNT, 
Warszawa 2007. 

4. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami 
zastosowań technicznych. WNT, Warszawa  2006. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Zieliński J. S. (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000. 
2. Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa 2003. 

 
Efekty kształcenia: 
Nabycie umiejętności projektowania optymalnego obiektów technicznych, oceny wstępnej 
rozwiązań technicznych oraz posługiwania się komputerowymi programami inŜynierskimi 
CAD w projektowaniu. 
 
Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne wykorzystanie treści przekazanych podczas wykładu-umiejętność rozwiązywania 
zadań optymalizacyjnych w projektowaniu maszyn. Opanowanie podstaw oprogramowania 
AutoCAD. 
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium 
końcowego.  
 
Treści programowe:  

1. Formułowanie problemu, budowa modelu matematycznego i optymalizacja z 
wykorzystaniem modułu Solver arkusza kalkulacyjnego Excel. 

2. Definiowanie i tworzenie własnego systemu ekspertowego wspomagającego wybrany 
proces decyzyjny. 

3. Zapis na płaszczyźnie kształtu i wymiarów prostych obiektów technicznych za 
pomocą programu AutoCAD – tworzenie rysunku 2D. 

4. Zapis graficzny złoŜonych elementów konstrukcji w środowisku AutoCAD – rysunek 
2D. 

5. Przestrzenny zapis konstrukcji – modele powierzchniowe i bryłowe. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Stark R. M., Nicholls R. L., Matematyczne podstawy projektowania inŜynierskiego. 
PWN, Warszawa 1979. 

2. Suseł M., Makowski K., Grafika inŜynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa 
2003. 



 
Literatura uzupełniająca 

1. Szapiro T., Decyzje menadŜerskie z Excelem. PWE, Warszawa 2000. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność definiowania i rozwiązywania rzeczywistych problemów związanych z 
wymiarowaniem obiektów technicznych. Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej w 
środowisku AutoCADa. 
 
 

 ROJEKT  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Rozwijanie samodzielności w projektowaniu obiektów technicznych i nabycie umiejętności 
korzystania z literatury, katalogów i specjalistycznego oprogramowania inŜynierskiego. 
 
Metody dydaktyczne:  
Omawianie i konsultacja wykonania kolejnych punktów składających się na projekt.  
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie w terminie oraz obrona samodzielnie 
wykonanego projektu elementu zespołu maszynowego. 
 
Treści programowe:  

1. Analiza warunków pracy zadanego elementu. 
2. Dobór struktury i porównanie rozwiązań wstępnych. 
3. Określenie sił obciąŜających element i dobór modelu obliczeniowego. 
4. Konstruowanie: dobór wymiarów elementu, materiału i obróbki cieplnej. 
5. Dokumentacja techniczna – rysunki wykonawcze. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Skoć A., Spałek J., Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 1 – 3. WNT, Warszawa 2006. 
2. Mazanek E. (red.), Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. T. 1. Połączenia, 

spręŜyny, zawory, wały maszynowe. WNT, Warszawa 2005. 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Kurmaz L. W., Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie. PWN, Warszawa 1999. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność konstruowania typowych elementów i zespołów maszynowych. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr hab. inŜ. Krzysztof Makowski 
dr hab. inŜ. Franciszek W. Przystupa, prof. wiz. 
dr inŜ. Krzysztof Dudek 
dr inŜ. Wiktor Stefurak 


