
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAM 

 

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 3/6  3/6   
 Liczba godzin w semestrze  15/12  30/30   
 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 2  3   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu komputerowego wspomagania 
projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych. Nabycie umiejętności 
posługiwania się wybranymi systemami CAD/CAM. Zaznajomienie studentów z 
podstawowymi pojęciami dotyczącymi nowoczesnych technik informacyjnych (sztucznych 
sieci neuronowych, metod sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych oraz algorytmów 
ewolucyjnych) i wskazanie obszarów ich stosowania. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład połączony z prezentacjami audio. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Kolokwium z treści wykładowych – podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50% 
maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Techniki komputerowe CAx w inŜynierii produkcji. 
2. Najpopularniejsze systemy komputerowego wspomagania CAD/CAM/CAMD -  ich 

moŜliwości i zasady współpracy. 
3. Komputerowe wspomaganie badań w technice – systemy wspomagania eksperymentu 

i opracowywania wyników badań. 
4. Podstawy metod sztucznej inteligencji – oprogramowanie z zakresu Artificial 

Intelligence (AI). 
5. Systemy ekspertowe – budowa, zasada działania, obszary zastosowań. 
6. Sztuczne sieci neuronowe – obszar zastosowań. Sztuczne sieci neuronowe – 

wykorzystanie w układach decyzyjnych. 



7. Algorytmy genetyczne – zastosowania w optymalizacji ewolucyjnej. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inŜynierii produkcji. WNT, Warszawa 
2000. 

2. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa 2006. 
3. Goldber D. E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa 2003. 
4. Larose D. T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. 

PWN, Warszawa 2006. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Tadeusiewicz R., Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z 
przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998. 

2. Knosala R (i zespół), Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inŜynierii produkcji. 
WNT, Warszawa 2002. 

3. Pokojski J., Systemy doradcze w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa 2005. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność korzystania z wybranych systemów komputerowego wspomagania działalności 
inŜynierskiej oraz metod sztucznej inteligencji przy rozwiązywaniu zadań technicznych. 
 
Język wykładowy:  polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne wykorzystanie wiadomości dotyczących wybranych systemów CAD/CAM oraz 
metod sztucznej inteligencji. 
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programów uŜytkowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Terminowe oddanie i zaliczenie zadań polegających na rozwiązywaniu zadań cząstkowych 
projektu technicznego z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM. 



 
Treści programowe:  

1. Analiza przemieszczeń i napręŜeń w wybranych elementach ustroju nośnego z 
wykorzystaniem systemu CAD wyposaŜonego w moduł Metody Elementów 
Skończonych 

2. Modelowanie matematyczne w technice – tworzenie modeli matematycznych 
obiektów fizycznych, identyfikacja parametrów modelu (metoda najmniejszych 
kwadratów), dobór postaci równań i szacowanie ich parametrów z wykorzystaniem 
komercyjnych programów komputerowych. 

3. Tworzenie modelu sieci neuronowej jako makra do arkusza kalkulacyjnego – 
projektowanie struktury sieci, uczenie sieci (przygotowanie danych do uczenia sieci), 
ocena rozbieŜności między efektem działania sieci a zamodelowaną rzeczywistością. 

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

5. Architektura systemu ekspertowego – tworzenie baz wiedzy z wykorzystaniem 
szkieletów systemów ekspertowych CLIPS i JESS. 

 
Literatura podstawowa:  
1. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, Warszawa 2001. 
2. Mulawka J., Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1991. 
3. Kukiełka L., Podstawy badań inŜynierskich. PWN, Warszawa 2002. 
4. Janiszewski K., Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach. Akademicka 

Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002. 
5. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D., Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i 

zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994. 
 
Literatura uzupełniająca:  

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

2. Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 1994. 
3. Kowalik Ł., Kurowski M., Wprowadzenie do algorytmów genetycznych. 

http://alfa/miwum.edu.pl/dyddec/prosem98/ag/ag.html 
4. Czaban W., Nowoczesne metody numeryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2003. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność posługiwania się wybranymi programami komputerowego wspomagania 
działalności inŜynierskiej. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Krzysztof Dudek 
dr inŜ. Wiktor Stefurak 
 
 

 


