Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: A

Stopień studiów: I
Specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Programming of Numerical Control Systems
A306

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
6

Semestry

2

Programowanie układów sterowania numerycznego

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

9

0

9

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstawowymi informacjami o budowie obrabiarek sterowanych numerycznie i szczegółową
strukturą układów sterowania numerycznego, omówienie aktualnych rozwiązań sprzętowych i programistycznych
Cel 2 Zapoznanie się z zasadami przygotowania obrabiarki do pracy, uzbrojeniem w narzędzia, ustawianiem punktu zerowego przedmiotu, korekcją położenia przedmiotu, oprzyrządowaniem przedmiotowym i narzędziowym
Kod archiwizacji: 0A4C8381

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
używanym przy obróbce CNC
Cel 3 Nabycie umiejętności programowania wspomaganego komputerowo w trybie programowania zorientowanego
warsztatowo (WOP) obróbki toczeniem i frezowaniem

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ubytkowych technologii wytwarzania
2 Umiejętność projektowania operacji technologicznych obróbki
3 Posiadanie wiedzy z zakresu wyposażenia technologicznego stanowisk wytwarzania.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna podstawy budowy obrabiarek sterowanych numerycznie oraz dokładną charakterystykę sprzętową i programistyczną układów sterowania numerycznego
EK2 Wiedza Zna zasady przygotowania obrabiarki do pracy obejmujące dobór wyposażenia technologicznego
i narzędzi, uruchomienie obrabiarki, cykle zerowania obrabiarki, ustawianie punktu zerowego przedmiotu,
cykle pomiaru narzędzi i oprzyrządowania
EK3 Umiejętności Potrafi programować obrabiarki CNC w trybie programowania zorientowanego warsztatowo
(WOP) dla obróbki toczenia 2-osiowego
EK4 Umiejętności Potrafi programować obrabiarki CNC w trybie programowania zorientowanego warsztatowo
(WOP) dla obróbki frezowanie 2.5D

6

Treści programowe
Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Uruchamianie programów sterujących na obrabiarce CNC: zasady bezpieczeństwa,
obsługa klawiatury sprzętowej układu sterowania CNC, wprowadzanie danych
narzędziowych, ustawianie zera przedmiotu, pomiar położenia przedmiotu, próbne
wykonywanie programu

3

L2

Programowanie obróbki 2-osiowej toczeniem : zarządzanie programami obróbki
i ich tworzenie, definiowanie standardowych półfabrykatów, wywoływanie narzędzi,
obróbka zgrubna i wykończeniowa, definiowanie typowych cykli obróbki
(planowanie, toczenie zgrubne konturów, toczenie rowków, toczenie gwintów,
obróbka otworów osiowych), symulacja programów

3

L3

Programowanie obróbki frezowaniem 2.5D: definiowanie typowych półfabrykatów
dla części pryzmatycznych, wywoływanie narzędzi, obróbka zgrubna
i wykończeniowa, definiowanie złożonych geometrycznie konturów, definiowanie
typowych cykli obróbki (planowanie, frezowanie profilu, frezowanie kieszeni
zamkniętych i otwartych, frezowanie rowków, frezowanie gwintów), symulacja
programów

3
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Układy sterowania numerycznego: Podział układów sterowania maszyn
technologicznych (obrabiarek i robotów). Porównanie układów NC i CNC.
Struktura mikroprocesorowego układu sterowania CNC.

1

W2

Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie: Pojęcie podstawowe.
Struktura USN. Sterowanie w układzie otwartym i zamkniętym. Rodzaje
sterowania i interpolacji. Reguły przyjmowania osi układu współrzędnych

1

W3

Program sterujący: Budowa i struktura programu sterującego, adresy, funkcje
przygotowawcze i pomocnicze. Cykle obróbkowe i podprogramy. Przygotowanie
maszyny do pracy. Karty uzbrojenia. Definiowanie narzędzi, chwytaków i głowic
roboczych - punkt charakterystyczny, współrzędne lokalne, wymiary
charakterystyczne. Przestrzeń robocza.

2

W4

Metody programowania: Rodzaje i metody programowania. Programowanie on
line i off line. Programowanie ręczne, obliczanie trajektorii ruchu, ograniczenia.
Programowanie wspomagane komputerowo w systemach CAM i CAx
charakterystyka systemów. Programowanie bezpośrednie. Programowanie
zorientowane warsztatowo (WOP). Dokumentacja technologiczna.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Praca w grupach
N4 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

18

Konsultacje przedmiotowe

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

22

Opracowanie wyników

19

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

19

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Ćwiczenie praktyczne
F3 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Potrafi wyróżnić zasadnicze elementy układu sterowania CNC i wymienić funkcje
głównych zespołów konstrukcyjnych obrabiarki

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x
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Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe procedury obsługowe przygotowujące obrabiarkę do pracy
i uruchamiania programu

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Umie zaprogramować obróbkę dla przedmiotów o niskim stopniu złożoności
w trybie programowania zorientowanego warsztatowo (WOP)

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Umie zaprogramować obróbkę dla przedmiotów o niskim stopniu złożoności
w trybie programowania wsadowego (maszynowego)

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W14

Cel 1

W1 W2

N1 N2

F1 P1

EK2

K1_W15

Cel 2

W3

N1 N2

F1 P1

EK3

K1_W14

Cel 2

L1

N3 N4

F2 F3 P1

EK4

K1_UO03

Cel 3

L2 W4

N3 N4

F3 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Honczarenko J. — Obrabiarki sterowane numerycznie, Warszawa, 2008, WNT
[2 ] Stryczek R., Pytlak B., — Elastyczne programowanie obrabiarek, Warszawa, 2011, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] Wit G., Niesłony P., Bartoszuk M. — Programowanie obrabiarek NC/CNC, Warszawa, 2006, WNT
[2 ] Drzycimski M., Plichta J. — Podstawy programowania OSN. Część II. Programowanie obróbki w układach
CNC., Koszalin, 2002, Wydawnictwo Uczelniane Pol. Koszalińskiej

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Janusz, Józef Pobożniak (kontakt: janusz.pobozniak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr inż. Janusz Pobożniak (kontakt: pobozniak@mech.pk.edu.pl)
2 Dr inż. Marian Kwatera (kontakt: kwatera@mech.pk.edu.pl)
3 Dr inż. Michał Karpiuk (kontakt: karpiuk@mech.pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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