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Proces projektowania, odpowiedzialność za projekt i ograniczenia projektowe

CELE
KSZTAŁCE NI A

Moduł ma pomóc studentom w przyswojeniu podstawowych definicji
i pojęć stosowanych w dziedzinie projektowania inżynierskiego.
Po tym ćwiczeniu studenci powinni być w stanie:
- Zidentyfikować potrzebę konkretnego projektu w zakresie
projektowania inżynierskiego.
- Opisać kontekst procesu projektowego.
- Scharakteryzować poszczególne etapy i kroki tego procesu, a także
metody, modele i programy komputerowe wykorzystywane w procesie
projektowania.
- Określać i różnicować ograniczenia i wymagania procesu
projektowego.

Z AS OBY W IEDZY

Edytor: Jacek Zielinski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów, Poland)
Projektowanie w szerszym znaczeniu jest świadomym działaniem
mającym na celu zmianę pewnego stanu rzeczy. Jest ono coraz bardziej
kompleksowe i obejmuje zagadnienia inżynierskie, ekonomiczne,
środowiskowe, psychologiczne, społeczne itp.
W wyniku projektowania powstaje nowy "produkt" (fabryka, most,
samochód, telefon komórkowy itp.), który może rozwiązać istniejący
problem lub zmienić ludzkie środowisko i warunki, w których żyjemy.
Projekt techniczny to celowe stworzenie przedmiotu, który ma być
wykonany, jego zaprojektowanie w formie, która jest możliwa do
wykonania (model lub dokumentacja) oraz opis metody (metod)
realizacji.
Istnieją dwa możliwe rodzaje projektowania:
Projektowanie obiektowe - ma na celu tworzenie lub zmianę
obiektów, takich jak wyroby, obiekty budowlane, instalacje techniczne
(maszyny, urządzenia, linie technologiczne, zakłady przemysłowe) itp.
Projektowanie zorientowane na proces - ma na celu tworzenie lub
zmianę procesów, takich jak procesy technologiczne, procesy
montażowe, procesy sterowania, itp.
W ten sposób powstaje produkt, który powinien mieć szczególne
cechy, w tym:


Właściwości użytkowe



Zgodność z niektórymi normami



Trwałość



Niezawodność



Łatwość naprawy



Styl, itp.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
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Proces projektowania obejmuje różne działania i czynności, od
identyfikacji i opisania potrzeby po szczegółowe określenie, w jaki
sposób ma ona zostać zaspokojona. Zazwyczaj obejmuje to
projektowanie urządzenia (np. maszyny, pojazdu, aparatury, itp.) oraz
przestrzeni, w której urządzenie to będzie używane.
Proces projektowania charakteryzuje się następującymi cechami:


wiąże się z przetwarzaniem informacji i generowaniem
informacji



robi coś, co nie istniało wcześniej



zaspokaja potrzeby



nie podąża za żadnymi jasnymi modelami



zazwyczaj działa przy niepełnym wkładzie projektowym



zazwyczaj nie posiada pełnego modelu matematycznego
projektowania obiektów i dlatego jest tylko częściowo
algorytmiczny



w przypadku słabego wykonania może mieć negatywne skutki
gospodarcze i pozagospodarcze

Pomimo znaczenia elementów twórczych w nim zawartych, proces
projektowania może być badany, opisywany i powinien być nauczany.
Istnieją dwa różne podejścia metodologiczne, które mogą być
stosowane przez projektantów przy rozwiązywaniu problemów.
Pozwalają one na rozróżnienie dwóch odmian strategii projektowania:

ĆWICZENIE
OBE JM UJ ĄCE
P R ACĘ
ZESPOŁOW Ą



strategia przyrostowa - zazwyczaj polega ona na poszukiwaniu
niewielkich usprawnień w ramach istniejących rozwiązań i jest
charakterystyczna dla tradycyjnego projektowania



strategia idealnego rozwiązania - polega na określeniu cech
idealnego rozwiązania projektowego, zwykle nierealistycznego
w istniejących warunkach technicznych i ekonomicznych. Po
zbadaniu warunków realizacji koncepcji przyjmuje się
niewielkie odchylenia od ideału w celu uzyskania rzeczywistego
projektu. Strategia ta pozwala na opracowanie oryginalnych
innowacyjnych projektów, które są początkiem nowej,
jakościowo wyższej generacji urządzeń technicznych.

Tytuł
Nowy długopis
Cele
Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie długopisu, który jest również
podstawką pod smartfona.
Czas trwania ćwiczenia
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30 minut
Opis
Uczniowie w grupach (max. 4 osoby) proszeni są o zaprojektowanie
długopisu, który jest jednocześnie podstawką pod smartfon.
Realizacja
Uczniowie mają około pół godziny na zastanowienie się nad
rozwiązaniem - mogą pracować z nauczycielem lub bez możliwości
konsultacji z nim - zależy to od decyzji nauczyciela i prawdopodobnie
powinno być oparte na rozważaniach dotyczących ich możliwości i
wcześniejszej wiedzy.
Ocena
Zespoły powinny móc zapoznać się i oceniać wyniki pozostałych
zespołów
REFERENCJE

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineeringdesign-process/engineering-design-process-steps
https://prezi.com/w1ebmfe5jgfo/elementy-projektowaniainzynierskiego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektowanie_wspomagane_komputer
owo
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Dodatkowe zasoby wiedzy

DEFINICJE I
POJĘCIA

Definicje
Projektowanie techniczne jest niezwykle ważnym etapem działalności
inżynierskiej, którego głównym celem jest projektowanie obiektów
technicznych, w tym procesów i środków produkcji. Na tym etapie
wybiera się pomysły dotyczące eksploatacji technicznej, rozwijając je w
koncepcje systemów technicznych. W procesie tym podejmowane są
ważne decyzje, które mają wpływ na skuteczność, efektywność
ekonomiczną i niezawodność, a tym samym na efektywność i
społeczną użyteczność całego przedsięwzięcia. Każde projektowanie
obiektów technicznych wymaga zaangażowania utalentowanych
inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje, głęboką wiedzę i
bogate doświadczenie. Konkretnym rezultatem działalności
projektowej jest dokumentacja techniczna w postaci rysunków,
opisów, instrukcji i zestawień obiektów oraz kosztorysów.
Projektowanie procesów technologicznych polega na opracowaniu
podejść i kolejności działań, zaplanowaniu niezbędnych narzędzi,
maszyn, urządzeń i przestrzeni oraz podjęciu decyzji o kontroli tych
działów.
Projektowanie urządzeń polega na opracowaniu koncepcji działania
urządzeń, doborze energii, materiałów i systemów przetwarzania
informacji. Celem jest zaprojektowanie odpowiedniego wykorzystania i
skojarzenia właściwości, odpowiednich mechanizmów i struktur oraz
stworzenie pożądanych powiązań i relacji pomiędzy obiektami.
Charakterystyka procesu projektowania
Wspólną cechą wszystkich procesów projektowania jest podejście
etapowe. Polega ono na realizacji poszczególnych etapów projektu,
ocenie rezultatów i na tej podstawie podejmowaniu dalszych decyzji.
Proces projektowania może zostać usprawniony poprzez:
-

określenie optymalnej struktury procesu projektowego
stosowanie właściwych metod projektowania.

1. Struktura procesu projektowania
Struktura procesu projektowania to kolejność działań w procesie
projektowania lub zbiór relacji pomiędzy poszczególnymi jego
elementami.
Rozróżniamy pomiędzy nimi:
Strukturę pionową
Struktura ta tworzona jest przez sieć typowych etapów (faz)
projektowania obejmujących cały proces projektowania:
- badania i analizy przedprojektowe w celu dostarczenia informacji
niezbędnych do właściwego projektowania
- opracowaną koncepcję projektową, w postaci założeń technicznoekonomicznych, pozwalającą na rozpoczęcie realizacji projektowanego
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

6

obiektu
- weryfikacja rozwiązania projektowego w celu wykrycia ewentualnych
wad
- przygotowanie projektu technicznego, tj. szczegółowej dokumentacji
realizującej projektowany obiekt.
Etapy projektowania są ustalane indywidualnie przez głównego
projektanta w celu minimalizacji kosztów i czasu projektowania oraz
maksymalizacji jakości otrzymanego rozwiązania. Rezultat uzyskiwany
jest w sposób sekwencyjny (liniowy).
Strukturę poziomą
Struktura ta składa się z pewnej sekwencji ciągłych podstawowych
czynności, najczęściej wykonywanych przez jedną osobę. Rezultat jest
osiągany poprzez iterację. Inaczej niż w przypadku struktury pionowej,
konstrukcji zorganizowanej w strukturze poziomej, wyniki z kolejnych
etapów nie muszą być dokumentowane.
Strukturę operacyjną (dekompozycja)
Struktura operacyjna składa się z działań składowych, tzn. działania są
do pewnego stopnia autonomiczne, mogą być oddzielone i przypisane
do określonych podsystemów systemu projektowania (zespoły,
projektanci). Zadania związane z komponentami są rozwiązywane
oddzielnie, a na końcu łączone. Optymalizacja struktury operacyjnej
ma na celu właściwy podział większych zadań na mniejsze.
2. Podstawowe metody w procesie projektowania
Metoda ta polega na świadomym i celowym działaniu w celu
rozwiązania danego problemu w określonej liczbie kroków. Metody te
mogą być algorytmiczne, jeśli problem jest jednoznacznie
sformułowany. W innych przypadkach może to być heurystyczne
(oparte na doświadczeniu).
Podstawowymi działaniami w procesie projektowania są:


Sformułowanie zadania projektowego - określenie celu
projektowania



Analiza zadań projektowych - definiowanie
projektowych i ich optymalizacja / racjonalizacja



Poszukiwanie możliwych rozwiązań - spełnienie wymagań
projektowych, zapewnienie, że nie ma błędów i że rozwiązania
są generalnie wykonalne



Wybór i optymalizacja (kryterium optymalizacji, funkcja
docelowa, zmienne decyzyjne)



Dokumentacja

wymagań

3. Metody znajdowania rozwiązań, wybór i optymalizacja
 Metoda prób i błędów - stopniowe podejście do rozwiązań


Metoda listy kontrolnej - pobudzanie wyobraźni projektanta
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
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pytaniami


Burza mózgów - grupowe, spontaniczne myślenie, które ma na
celu wygenerowanie jak największej ilości pomysłów, bez
zajmowania się ich wykonalnością.



Metoda morfologiczna - jej podstawową tezą jest to, że każdy
system może być zdefiniowany przez zestaw cech
charakterystycznych (parametrów), a każda cecha (będąca
niezależną zmienną) przez zestaw środków do jej osiągnięcia.
Cechy i warianty ich osiągania prowadzą do różnych koncepcji
rozwiązań



Metoda drzewa rozwiązań - metoda ta tworzy strukturę drzewa
możliwych rozwiązań, biorąc pod uwagę tylko jedną cechę na
jednym poziomie szczegółowości



Metoda systemowa

4. Wybór i optymalizacja
Po sformułowaniu wielu możliwych rozwiązań, należy dokonać
wyboru jednego z nich. Istnieje kilka metod, aby to zrobić:


Metody preferencyjne - przyjęcie jednej funkcji lub celu, na
podstawie którego można zoptymalizować lub wybrać
rozwiązanie, np. koszt całkowity, zysk, kryteria techniczne
(niezawodność lub waga), itp.



Metody ogólne - na początku ustala się zestaw kryteriów i
szuka się zestawu skutecznych rozwiązań. Eksperci następnie
wybierają rozwiązanie kompromisowe, biorąc pod uwagę
odpowiedni system wartości.



Optymalizacja w zadaniach budowlanych: liniowe, nieliniowe,
wielokryterialne (wiele funkcji docelowych), wielopoziomowe
(kilka zestawów ograniczeń)



Dokumentacja rozwiązania zadania projektowego - jest to
ostatni etap procesu projektowania.

5. Projekt techniczny prototypów
Projekt techniczny prototypów składa się głównie z elementów
konstrukcyjnych z wykorzystaniem gotowych operacji z
wykorzystaniem szkiców 2D. Szkice te są prostymi rysunkami,
zazwyczaj złożonymi z trywialnych kształtów geometrycznych, takich
jak prostokąt lub okrąg.
Czasami stosuje się bardziej złożone geometrie, np. poprzez
wprowadzenie równania, które określa dany kształt. W takim szkicu
możliwe jest również tworzenie elementów wielokształtnych, np. za
pomocą algebry logicznej lub zespołów części. Ta ostatnia forma
projektowania jest najczęściej spotykana, ponieważ jest to forma, w
której najczęściej projektowane są mechanizmy. Ta forma
projektowania pozwala na określenie relacji i połączeń między
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
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częściami, a tym samym na wprawianie w ruch poszczególnych
elementów. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy
kinematyki i dynamiki projektowanego elementu lub zbadanie jego
wytrzymałości na etapie projektowania.
Projektowanie wspomagane komputerowo
Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) to proces polegający
na wykorzystaniu zestawu metod i środków informatycznych
(komputerowych) wspomagających twórcę. Metody te obejmują
oprogramowanie, normy, katalogi, sprzęt kreślarski. Narzędzia
informatyczne mogą być wykorzystywane na różnych etapach
projektowania inżynierskiego:


CAM (Computer Aided Manufacturing) - komputerowo
wspomagana kontrola produkcji (programy takie jak
MasterCAM, EdgeCAM itp.)



CADD (Computer Aided Design and Drafting) - wspomagane
komputerowo modelowanie geometryczne (rysunek) w
zintegrowanym procesie konstrukcyjnym i projektowym
(programy takie jak AutoCAD, Solid Works)



CIM (Computer Integrated Manufacturing) - integracja
zarządzania, planowania, projektowania strukturalnego i
technologicznego, programowania urządzeń sterowanych
numerycznie, kontroli produkcji, zarządzania zasobami
magazynowymi, itp.



CAT (Computer Aided Testing) - sterowany komputerowo
proces kontroli technicznej w procesie produkcji



CAE (Computer Aided Engineering) - wsparcie
eksperymentalne, bazy danych, programy takie jak Abaqus,
Adina, Robot, Matlab



CAP (Computer Aided Planning)



CAPP (Computer Aided Process Planning)



CAQ (Computer Aided Quality Control).

6. Tworzenie dokumentacji technicznej
Efektem końcowym procesu projektowania jest finalizacja rozwiązania,
czyli opracowanie dokumentacji. Jest to końcowy etap projektowania.
Jest to czasochłonne i żmudne bez użycia komputera. Aby tego
uniknąć, można skorzystać z następujących narzędzi projektowych
wspomaganych komputerowo:


Tworzenie rysunków technicznych w oparciu o modele
geometryczne 2D i 3D



Automatyczna aktualizacja rysunków



Automatyczne wymiarowanie
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
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UŻYTECZNE LINKI



Generowanie powierzchni przekroju poprzecznego



Skalowanie rysunków



Tworzenie opisów, tabel, list materiałów



Elektroniczne przechowywanie dokumentacji



Wykonywanie wielu kopii

https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_creative_activi
ty1
Na tej stronie internetowej studenci znajdą opis podstawowych etapów procesu
projektowania inżynierskiego.
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineeringdesign-process/engineering-design-process-steps
Krótki opis procesu projektowania inżynierskiego z kilkoma odnośnikami do
szczegółowego opisu różnych działań z nimi związanych.
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_design_process
Wpis w Wikipedii o procesie projektowania technicznego.
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/best/edp.html
Podejście NASA, przedstawiające prosty opis procesu projektowania
inżynierskiego. Zawiera serię filmów wideo, które prowadzą przez proces
projektowania inżynieryjnego (Pytaj, Wyobraź sobie, Planuj, Twórz,
Eksperymentuj, Ulepszaj) i pomagają studentom zapoznać się z metodami
stosowanymi przez inżynierów do podejścia i rozwiązywania wyzwań projektowych.
https://start-engineering.com/start-engineering-now/2019/4/3/8great-videos-to-teach-the-engineering-design-process
Kilka filmów wyjaśniających proces projektowania technicznego.

ĆWICZENIE DLA
I NDYW IDUALNE GO
UCZNIA

Tytuł
Wyjaśnij pojęcia: projekt techniczny, projekt ukierunkowany na obiekt
lub proces.
Cele
Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu student rozumie
pojęcie projektowania inżynierskiego.
Czas trwania
5 minut
Opis
Uczeń powinien wyjaśnić te terminy własnymi słowami
Implementacja
Krótka rozmowa z indywidualnym uczniem
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
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Ocena
Instruktor/ wykładowca ocenia, w jakim stopniu student zrozumiał
podstawowe pojęcia teoretyczne

TEST

Pytanie nr 1: Jaka strategia projektowania prowadzi zazwyczaj do
produkcji urządzeń technicznych wyższej jakości?
Odpowiedź 1 Strategia przyrostowa
Odpowiedź 2 Strategia idealnego rozwiązania
Odpowiedź 3 Strategia zdrowego rozsądku
Odpowiedź 4 Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Poprawne odpowiedzi: 2
Pytanie nr 2: Która z metod poszukiwania rozwiązań, wyboru i
optymalizacji opiera się na generowaniu jak największej liczby
pomysłów, nie dbając o ich wykonalność?
Odpowiedź 1 Burza mózgów
Odpowiedź 2 Metoda prób i błędów - stopniowe podejście do
rozwiązań
Odpowiedź 3 Metoda listy kontrolnej
Odpowiedź 4 Metoda morfologiczna
Odpowiedź 5 Wszystkie z nich
Poprawne odpowiedzi:

1

Pytanie nr 3: Skrót CAT oznacza:
Odpowiedź 1 Pisanie na maszynie wspomaganej komputerowo
Odpowiedź 2 Myślenie wspomagane komputerowo (Computer Aided
Thinking)
Odpowiedź 3 Testowanie wspomagane komputerowo
Odpowiedź 4 Transport wspomagany komputerowo
Odpowiedź 5 Teksty tekstowe wspomagane komputerowo
Poprawne odpowiedzi:

3

Pytanie nr 4: Który skrót oznacza wspomagane komputerowo
modelowanie geometryczne (rysunek) w zintegrowanym
procesie budowy i projektowania.
Odpowiedź 1 CADD
Odpowiedź 2 CAD
Odpowiedź 3 CAM
Odpowiedź 4 CAT
Odpowiedź 5 Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
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Poprawne odpowiedzi:

1

Pytanie nr 5: Co może być rezultatem procesu projektowania?
Odpowiedź 1 Nowy wzór
Odpowiedź 2 Nowa organizacja pracy
Odpowiedź 3 Nowa technologia
Odpowiedź 4 Organizacja zarządzania procesami
Odpowiedź 5 Żadna z powyższych odpowiedzi
Poprawne odpowiedzi: 1, 2, 3, 4
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Rysunek techniczny, prototypowanie i testowanie

CELE
KSZTAŁCE NI A

Znajomość koncepcji projektowania inżynierskiego z dogłębnym
zrozumieniem jej zasad i wykorzystywanych w niej technik.
Student po tej lekcji powinien umieć:
przedstawić główne cele stworzenia projektu technicznego i
wybrać odpowiednie podejście do jego modelowania;
- zrozumieć podstawowe symbole stosowane w projektach
technicznych;
- opisać podstawowe rodzaje prototypów i technik wytwarzania
przyrostowego, a także wybrać odpowiednie spośród nich, do
konkretnego zastosowania;
- Opisać różne rodzaje metod testowania, oraz wybrać metodę
odpowiednią do konkretnego zastosowania, oraz dopasować do niej
najbardziej praktyczny prototyp
-

Z AS OBY W IEDZY

Edytor: Piotr Falkowski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów, Poland)
Projektowanie inżynierskie jest złożonym procesem łączącym
modelowanie 3D, rysunek płaski, symulacje komputerowe,
prototypowanie i testowanie. Niniejsza lekcja zawiera podstawowe
informacje dotyczące wyżej wymienionych zagadnień, poszerzone o
przegląd typowych technologii i opis praktycznego podejścia do
typowych zadań. Aby połączyć wiedzę techniczną z biznesowym
podejściem do potrzeb rynku, opisane w niej zostały także innowacyjne
aspekty, takie jak techniki wytwarzania przyrostowego i szybkiego
prototypowania.
Ponieważ projektowanie techniczne jest złożonym procesem
przekształcania pomysłu w produkt końcowy, składa się ono ze
zróżnicowanych etapów składających się na holistyczny cykl iteracyjny.
Powtarzane są one w celu zagwarantowania spełnienia założeń
projektowych przez efekt końcowy, a także bezpieczeństwa jego
użytkowania. Z tego względu oprócz modelowania i rysowania
wymagane jest także przeprowadzanie symulacji, wykonywanie
prototypów i testowanie kolejnych koncepcji.
Rysunek techniczny
Rysunek techniczny to graficzna metoda przedstawiania koncepcji,
która ułatwia współpracę pomiędzy różnymi działami. Dzięki jego
zastosowaniu możliwe jest działanie niezależne od przeszkód, takich jak
bariery językowe, czy też zróżnicowanie w obszarach działalności
kooperantów. Z tego powodu jest powszechnie wykorzystywany,
szczególnie przez międzynarodowe firmy.
Rysunki techniczne oparte są na dwuwymiarowych lub
trójwymiarowych szkicach części lub całych złożeń, przedstawionych
na różnorodnych rzutach. Zawierają także informacje o cechach i
właściwościach elementów, przedstawione za pomocą symboli
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graficznych i liczb.
Prototypowanie
Po pierwszym etapie projektowania produkt może zostać sprawdzony
w rzeczywistej aplikacji. Oczywiście zazwyczaj nie działa w pełni
zgodnie z przeznaczeniem i dość często nie odpowiada potrzebom.
Dlatego ważne jest, aby przetestować go na wczesnych etapach i
zminimalizować koszty ponoszone na próżno. Takie podejście
obejmuje wykonanie i badanie próbek, uproszczonych modeli lub
wstępnych wersji produktów - prototypów. Może to doprowadzić do
wprowadzenia zmian w projekcie na podstawie wyników badań, opinii
profesjonalnego analityka lub informacji zwrotnych od użytkowników..
Prototypy mogą się znacznie różnić między sobą. Wybór konkretnego
zależy od etapu projektu oraz funkcji, którą chcemy przetestować i
ulepszyć. Rodzaje prototypów powszechnie używanych przez
inżynierów to:




makiety (ang. mockup) - prototypy, które wyglądają jak produkty
końcowe, ale są całkowicie pozbawione funkcjonalności. Mogą być
wykorzystywane do testów UX (ang. user experience).
modele testowe, koncepcyjne, pilotażowe (ang. Proof of Concept) wdrożenie metod lub technologii, które dowodzą, że koncepcja
wybrana do projektu może działać zgodnie z założeniami.
modele funkcjonalne, prototypy użytkowe (ang. Minimum Viable
Products MVP) - prototypy, które zostały opracowane na tyle, aby
mogły zostać sprzedane (muszą posiadać przynajmniej częściową
funkcjonalność i mogą mieć znacząco uproszczoną budowę). Ich
zastosowanie umożliwia sprawdzenie rynku i uzyskanie informacji
zwrotnych od rzeczywistego użytkownika końcowego, który
zdecyduje się na zakup produktu.

Po zakończeniu procesu tworzenia projektu firmy zazwyczaj testują
swoje rozwiązania w krótkich cyklach iteracyjnych, a następnie
wprowadzają do nich ulepszenia, dzięki czemu popularność w ostatnich
latach zyskały techniki szybkiego prototypowania. Stosowanie ich jest
zgodne z koncepcją lean management, co pozwala pracować nad
produktem sprawniej i wydajniej. Szybkie prototypowanie zazwyczaj
polega na wytwarzaniu przyrostowym. Ze względu na to utworzone
elementy nie charakteryzują się tymi samymi parametrami
mechanicznymi, ale mogą być częściowo testowane.
Wytwarzanie addytywne to metoda tworzenia obiektu fizycznego na
podstawie projektu cyfrowego. Może obejmować wiele technik i
materiałów, ale ogólnie opiera się na dodawaniu dodatkowych warstw.
Różni się w tym aspekcie od obróbki automatycznej (np. Komputerowa
kontrola numeryczna - CNC), która zazwyczaj polega na usuwaniu
materiału z przedmiotu obrabianego w Wytwarzanie addytywne to
metoda wytwarzania produktu fizycznego na podstawie projektu
cyfrowego. Może ona bazować na jednej z wielu technik oraz
wykorzystywać różnorodne materiały, jednak w ogólności polega na
nakładaniu na siebie kolejnych warstw. Różni się ona pod tym
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względem od obróbki sterowanej numerycznie (np. CNC), w której
zazwyczaj materiał usuwany jest z początkowego bloku materiału.
Dzięki temu wykorzystywanie wytwarzania addytywnego sprawia, że
proces prototypowania jest szybszy i tańszy. Ponieważ części są
wytwarzane bezpośrednio z ich cyfrowych projektów, nie jest
wymagane również tworzenie dokumentacji technicznej. Jest to
wyjątkowo wygodne, ponieważ na tym etapie prac projekt może ulegać
dynamicznym zmianom w trakcie etapu testowania. Stosunkowo ważny
jest wybór odpowiedniej technologii wytwarzania przyrostowego,
ponieważ bezpośrednio zależą od niej możliwe do wykorzystywania
materiały, a także koszty i czas realizacji projektów.
Prototypowane części mogą być również wykonywane na obrabiarkach
sterowanych numerycznie (CNC) korzystających z narzędzi takich jak
wiertła, wytłaczarki, tokarki, palniki spawalnicze lub strumienie wody.
Wszelkie elementy mogą być obrabiane bezpośrednio na podstawie ich
cyfrowych projektów, bez potrzeby tworzenia rysunków technicznych.
Zastosowanie takich maszyn jest jednak zazwyczaj droższe niż technik
wytwarzania przyrostowego. Z drugiej strony wykonywane detale mają
zwykle lepsze parametry mechaniczne oraz lepiej zachowane tolerancje
kształtu i wymiarów.
Również układy elektroniczne mogą być prototypowane za pomocą
uproszczonych modułów zaprojektowanych tak, aby działały
natychmiastowo po niezbyt skomplikowanym połączeniu. Pierwsze
wersje do testów są często przygotowywane na płytkach stykowych, a
następnie przenoszone na płytki drukowane (PCB). Mogą być one
wykorzystywane nawet w późnych fazach testów z prototypami typu
MVP.
Testowanie
Testowanie to proces weryfikowania poprawności działania lub
spełniania określonych wymagań przez produkt na konkretnym etapie.
Może być to koncepcja, funkcjonalność pojedynczych modułów,
podsystemów lub produktu w zaawansowanym stadium rozwoju, albo
zapotrzebowanie rynku. W zależności od tego, co ma zostać
sprawdzone, należy dobrać odpowiedni rodzaj prototypu.
Przede wszystkim należy sprawdzić zgodność produktu z
ograniczeniami i wymaganiami projektowymi. Może być to realizowane
na wszystkich etapach cyklu projektowego. Jeśli chodzi o
funkcjonalność części lub całego produktu, kluczowe jest sprawdzenie
ich właściwości mechanicznych i użyteczność. Standardowe części
mechaniczne zwykle przechodzą testy wytrzymałościowe, na które
składają się badania twardości, wytrzymałości na rozciąganie, uderzenia
i zmęczenie, zależne od rodzajów i wartości obciążeń obecnych
podczas użytkowania. Oprogramowanie, części elektroniczne i obwody
należy sprawdzić pod kątem ich przeznaczenia. Taka walidacja określa
czy możliwe jest osiągnięcie wszystkich zdefiniowanych stanów za
pomocą zaprojektowanego układu sterowania i czy wszystkie polecenia
sterowania prowadzą do pożądanych stanów.
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Ponieważ produkt jest zwykle wykorzystywany lub obsługiwany przez
człowieka, powinien być intuicyjny i wygody w użytkowaniu. Cechy te
weryfikowane są testami UX (badanie odbioru przez użytkownika) i
ergonomicznymi. Do pierwszych z nich można wykorzystać prototypy
typu mockup lub MVP. Na ich podstawie określany może zostać
odbiór wyglądu lub funkcjonalności opracowanego projektu przez
użytkownika. Zwykle w ich skład wchodzą badania ilościowe lub
jakościowe oparte na ankietach. Testy ergonomiczne pozwalają z kolei
określić, czy korzystanie z urządzenia nie powoduje ryzyka nabycia
obrażeń i urazów przez użytkownika. Mogą być one wykonywane jako
testy biomechaniczne i psychologiczne, a także sprawdzenia zgodności
projektu ze standardami ergonomicznymi.
Wszystkie gotowe projekty powinny również przejść wymagane testy
bezpieczeństwa. Ich pozytywny wynik jest potwierdzeniem braku
ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez urządzenie podczas
jego prawidłowego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Na tej
postawie producent lub inny uprawniony organ może nadać znak
bezpieczeństwa, za pomocą którego potwierdzają zgodność produktu z
odpowiednimi
normami
i
wymaganiami
bezpieczeństwa.
Najpopularniejszym symbolem znaku bezpieczeństwa używanym w
Europie jest CE.
Ponieważ produkty końcowe są zwykle sprzedawane komercyjnie,
końcowy etap projektowania obejmuje często również testy rynku. W
ich skład mogą wchodzić badania ekonomiczne, przedsprzedaż (często
w połączeniu z metodami crowd-fundingowymi) lub proste próby
sprzedaży MVP. Powinny one wykazać rzeczywiste zainteresowanie
zakupem produktu oraz w przypadku zbyt niskiej podaży wpłynąć na
jego cenę i funkcje oferowane klientom.
ĆWICZENIE
OBE JM UJ ĄCE
P R ACĘ
ZESPOŁOW Ą

Tytuł
Inteligenty ekspres do kawa
Cele
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i udział w kompletnym
procesie projektowania produktu.
Czas trwania
90 minut
Opis
Uczniowie w grupach (maks. 4 osoby) powinni stworzyć koncepcję
idealnego ekspresu do kawy dla inteligentnego domu i zaplanować
dalsze etapy jego projektowania i walidacji. Oczekiwane wyniki to
koncepcja inteligentnego ekspresu do kawy, określenie jego głównych
cech, decyzje dotyczące tego, jakie podejście projektowe należy
zastosować, określenie symulacji i testów, które należy uruchomić,
stwierdzenie o możliwym wpływie wyników testu na projekt i
propozycja prototypów, które należałoby poddać testom (ich typy i
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jakie byłyby w rzeczywistości).
Implementacja
Uczniowie mają 90 minut na przemyślenie rozwiązania i
przeprowadzenie skutecznej burzy mózgów. Powinni pracować bez
konsultacji z nauczycielem. Ostateczny projekt powinien zostać
zaprezentowany w krótkiej prezentacji (do 10 slajdów).
Ocena
Zespoły powinny być oceniane przez inne zespoły.
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Dodatkowe zasoby wiedzy

DEFINICJE I
POJĘCIA

Normy w rysunku technicznym
Zasady i standardy rysunku technicznego są opisane w
międzynarodowej normie ISO 128. Dzięki temu prawidłowo
stworzone projekty mogą być wykorzystywane na całym świecie, mimo
tego, iż istnieją różne metody przedstawiania tej samej informacji, a
także, że niekiedy możliwe jest stosowanie zamiennie różnych symboli
opisujących to samo.
Rysunki techniczne mogą być wykonywane w różnych konwencjach,
jednak w większości krajów na świecie stosowany jest międzynarodowa
norma bazująca na arkuszach w formacie A4 lub jego
wielokrotnościach oraz europejskiej konwencji rzutowania. Wyjątkiem
jest Ameryka Północna, w której wykorzystywana jest odrębna norma.
Metody rysowania
Rysunek techniczny jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, takich
jak architektura czy inżynieria. Jeśli chodzi o tą drugą, może on
przedstawiać elementy lub całe układy mechaniczne, elektryczne, a
także pneumatyczne. Głównym celem stosowania rysunku
technicznego jest stworzenie projektu części, która ma zostać
wykonana w określony sposób, lub przedstawienie sposobu składania
większego zespołu. Projekty techniczne są również przydatne podczas
składania wniosków patentowych.
Projektowanie wspomagane komputerowo
Rysunki mogą być wykonane ręcznie lub za pomocą programu
komputerowego. Pierwsza metoda nie jest już tak powszechna ze
względu na wszechobecną cyfryzację, a także ponieważ zwykle wymaga
dodatkowego oprzyrządowania takiego jak linijka, ekierka, kątomierz
czy cyrkiel. Wyjątkiem od tego jest szkicowanie - jedyna wciąż
nieodzowna metoda odręcznego technicznego rysunku. Nie wymaga
ono dodatkowych urządzeń i może być stosowane w terenie. Jego
głównym celem jest szybkie zanotowanie koncepcji projektu oraz
głównych potrzebnych do jego wykonania informacji, np. zmierzonych
wymiarów współpracujących elementów. W pozostałych przypadkach
większość mechaników projektuje przede wszystkim przy pomocy
komputera i stara się maksymalnie zautomatyzować ten proces.
Programy wykorzystywane do tego celu nazywane są CAD
(projektowanie wspomagane komputerowo). Ponieważ inżynierowie
weryfikują jednak zazwyczaj swoje pomysły już na etapie
projektowania, za pomocą symulacji czy technik szybkiego
prototypowania i późniejszego testowania eksperymentalnego,
korzystają oni z systemów CAD / CAM / CAE (projektowanie
wspomagane komputerowo / komputerowe wspomaganie
wytwarzanie / inżynieria wspomagana komputerowo).
Oprogramowanie CAD to nie tylko narzędzie przeznaczone do
tworzenia rysunków płaskich. Najczęściej posiada ono również
moduły służące do modelowania trójwymiarowego. Podczas gdy
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proste elementy mogą być od razu rysowane, złożone elementy
wymagają
zazwyczaj
wcześniejszego
stworzenia
projektu
trójwymiarowego. Następnie, w przypadku większości systemów CAD,
szkic może zostać wygenerowany automatycznie na podstawie modelu
3D. Dzięki temu rola inżyniera mechanika ogranicza się do weryfikacji
jego poprawności i wprowadzaniu poprawek zwiększających
czytelność. Modele trójwymiarowe mogą być również wykorzystywane
bezpośrednio do prototypowania lub produkcji za pomocą maszyn
sterowanych komputerowo.
Aby uzyskać jak najwyższą wydajność i efektywność, w pierwszej
kolejności należy wybrać odpowiednie podejście do samego
modelowania, jako że może być ono zrealizowane parametrycznie lub
bezpośrednio. Pierwsza metoda oparta jest na następujących po sobie
operacjach zdefiniowanych parametrycznie, które można później
edytować w dowolnym momencie projektowania, poprzez edycję
wprowadzanych zmiennych i zależności. Połączenie takich operacji
tworzy bryłę lub powierzchnię. Podejście parametryczne jest
szczególnie przydatne w przypadku produkcji wielu elementów
różniących się wyłącznie pojedynczymi detalami (np. seria robotów o
podobnej konstrukcji, ale różniących się pod względem udźwigu i
maksymalnego zasięgu). Umożliwia ono szybką implementację zmian
w więcej niż jednym projekcie na raz i pozwala modelom dziedziczyć
funkcje od innych. Z drugiej strony, podejście bezpośrednie jest
szczególnie przydatne w szybkim prototypowaniu oraz projektowaniu
niestandardowych rozwiązań. Polega ono na wykonywaniu sekwencji
działań niezapisywanych w żadnej historii operacji. Z tego względu ich
późniejsza edycja nie jest możliwa. Model można jednak zawsze
przekształcić do poprzedniej wersji, stosując operacje odwrotne (np.
usuwając wcześniej utworzone fragmenty).
Modelowanie trójwymiarowe zazwyczaj tworzone są za pomocą takich
funkcji jak wyciąganie, wyciąganie wzdłuż ścieżek, wyciągnięcia ze
zmiennym przekrojem, obracanie, tworzenie otworów i gwintów,
tworzenie faz lub zaokrągleń, tworzenie profili cienkościennych,
odejmowanie, wytłaczanie i kopiowanie geometrii. Projektowanie
dwuwymiarowe wykorzystuje z kolei zazwyczaj te same techniki, co
jego wersja odręczna. W związku z tym składa się z różnych rzutów,
przekrojów, wyrwań i szczegółów. Komputerowy rysunek techniczny
wymaga również tworzenia linii wymiarowych i symboli opisujących
właściwości projektu. Większość systemów CAD daje także możliwość
umieszczenia dodatkowych notatek na arkuszu i późniejszej zmiany
wykorzystywanych stylów i konwencji rysunkowych. Zazwyczaj
systemy te składają się również z wysoce zautomatyzowanych
modułów do generowania projektów złożeniowych.
Rodzaje rysunków
Rysunki techniczne składają się zazwyczaj z płaskich lub
przestrzennych rzutów elementów na płaszczyznę. Są one tak
konstruowane, aby prezentować wszystkie niezbędne właściwości i
cechy projektów. Ich wykonanie jest ściśle związane z dalszym
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przeznaczeniem.
Rzutowanie płaskie jest zwykle wykorzystywane przy projektowaniu
elementów i złożeń. Daje ono możliwość przedstawienia wszystkich
niezbędnych funkcji za pomocą najwygodniejszych odwzorowań
ortograficznych.
Rzutowanie przestrzenne jest częściej wykorzystywane przy
projektowaniu złożeń, tak aby pokazać elementy i połączenia
zmontowanego zespołu, trudne do przedstawienia na rzutach płaskich,
a także w architekturze. Wykorzystywane są w nim projekcje
równoległe i perspektywiczne, w których rysowane linie posiadają
punkty zbieżności. Ponadto mogą one również zostać podzielone na
różne typy ze względu na położenie rysowanego obiektu względem
powierzchni rzutowania. Najczęściej wykorzystywany jest widok
izometryczny i polega on na tym, że wszystkie główne osie
obserwowanego układu odniesienia ulegają jednakowemu skróceniu po
narysowaniu.
Rysunki techniczne można również podzielić ze względu na ich
zastosowania. Najczęściej wykorzystywane są rysunki wykonawcze i
złożeniowe. Pierwsze z nich przedstawiają pojedyncze części ze
wszystkimi wymiarami i opisami cech geometrii, a także z
dodatkowymi informacjami niezbędnymi do wytwarzania. Oprócz tego
w tabeli rysunkowej zawierają także informacje dotyczące projektanta,
firmy, projektu, materiału i klasy tolerancji. Wszystko to ma na celu
umożliwienie wykonywania elementu zgodnie z oczekiwaniami.
Rysunki złożeniowe składają się z kolei z rzutów całych zespołów lub
wybranych podzespołów z oznaczeniami użytych części oraz
dodatkowymi oznaczeniami cech i wymiarów, weryfikowanych
podczas montażu. Tabela w rogu takiego rysunku jest podobna do
wcześniej wspominanej, jednak jest dodatkowo poszerzona o listę
części zawierającą numery elementów każdego rodzaju i nazwy ich
rysunków wykonawczych.
Przedstawianie cech obiektu - symbole
Właściwości mechaniczne elementu przedstawionego na rysunkach
technicznych
należy
dokładnie
opisać
przy
pomocy
ustandaryzowanych symboli i dodatkowych uwag. Symbole mogą
określać wymiary, ich tolerancje lub też tolerancje kształtu.
Wymiary to bezpośrednie opisy długości, szerokości, głębokości,
średnic lub kątów nachylenia poszczególnych fragmentów części, a
także gwintów, promieni zaokrągleń i faz. Aby wykonać poprawny
rysunek wykonawczy części, Konieczne jest jednoznaczne i kompletne
oznaczenie jej wszystkich cech szczególnych (aby mogła ona zostać
wykonana wyłącznie na jeden sposób). Ważne jest również, aby nie
dokonać przewymiarowania (nie umieścić zbyt wielu, niezgodnych ze
sobą nawzajem, wymiarów).
Oprócz liter (R dla promienia, ∅ dla średnicy i M dla gwintów) oraz
wartości liczbowych w jednostkach standardowych (zazwyczaj
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milimetrach i stopniach) wymiary opisy mogą posiadać również
tolerancje wymiarowe. Określają one zakresy wymiaru akceptowalne
dla projektanta. Jeżeli po opisie wymiaru nie występuje symbol
tolerancji, musi on być zgody z klasą dokładności opisaną w tabeli
rysunkową.
Poza tolerancjami stosowanymi w wymiarach liniowych, w rysunkach
technicznych zastosowanie mają również pasowania wykorzystywane
do opisu wałów oraz otworów. Ich dobór definiuje rodzaj połączenia
pomiędzy
elementami
cylindrycznymi.
Wartości
odchyleń
reprezentowane przez pasowania są zawarte w odpowiednich normach
ISO i ANSI.
Główne symbole tolerancji wraz z ich opisami przedstawiono w
poniższej tabeli.
Symbol

Nazwa

Opis

TOLERANCJA WYMIAROWA

Odchylenie
symetryczne

Dopuszczalne
symetryczne odchylenie
wymiaru (przykładowo w
tym przypadku
akceptowany jest wymiar
30,9-40,1)

Odchylenie
niesymetryczne

Dopuszczalne
asymetryczne odchylenie
wymiaru (przykładowo w
tym przypadku
akceptowany jest wymiar
30,8-40,1)

Pasowanie

Dopuszczalne odchylenie
średnicy wału (mała litera)
i otworu (wielka litera)
zgodne z odpowiednimi
normami.

TOLERANCJA KSZTAŁTU

Prostoliniowość

Sprawdzenie
maksymalnego odchylenia
krawędzi, tudzież osi, w
odniesieniu do jej średniej
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
linii poprowadzonej jako
średnia dla krawędzi lub
osi, w którym musi
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Płaskość

Walcowość

Nachylenie

zawierać się całkowicie ta
krawędź lub oś). Dla tego
typu oznaczenia nie jest
dopuszczalne
zastosowanie żadnego
symbolu odniesienia.
Sprawdzenie
maksymalnego odchylenia
powierzchni w
odniesieniu do jej średniej
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
powierzchni
poprowadzonej jako
średnia dla weryfikowanej
powierzchni, w którym
musi zawierać się
całkowicie weryfikowana
powierzchnia). Dla tego
typu oznaczenia nie jest
dopuszczalne
zastosowanie żadnego
symbolu odniesienia.
Sprawdzenie
cylindryczności
powierzchni w
odniesieniu do jej osi
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
osi dla weryfikowanej
powierzchni, w którym
musi zawierać się
całkowicie weryfikowana
powierzchnia). Dla tego
typu oznaczenia nie jest
dopuszczalne
zastosowanie żadnego
symbolu odniesienia.
Sprawdzenie nachylenia
powierzchni względem
płaszczyzny odniesienia
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
płaszczyzny nachylonej
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Prostopadłość

Równoległość

Symetria

pod nominalnym kątem
do płaszczyzny
odniesienia, w którym
musi zawierać się
całkowicie weryfikowana
powierzchnia; płaszczyzna
odniesienia oznaczana jest
wielką literą).
Sprawdzenie
prostopadłości
powierzchni względem
płaszczyzny odniesienia
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
płaszczyzny prostopadłej
do płaszczyzny
odniesienia, w którym
musi zawierać się
całkowicie weryfikowana
powierzchnia; płaszczyzna
odniesienia oznaczana jest
wielką literą).
Sprawdzenie
równoległości
powierzchni względem
płaszczyzny odniesienia
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
płaszczyzny równoległej
do płaszczyzny
odniesienia, w którym
musi zawierać się
całkowicie weryfikowana
powierzchnia; płaszczyzna
odniesienia oznaczana jest
wielką literą).
Sprawdzenie odchyleń
powierzchni względem
płaszczyzny odniesienia
(wartość liczbowa przy
symbolu określa
szerokość przedziału
symetrycznego względem
płaszczyzny lub
odniesienia, w którym
musi zawierać się
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całkowicie weryfikowana
powierzchnia; płaszczyzna
odniesienia oznaczana jest
wielką literą).
Powierzchnia może także różnić się pod względem swojej tekstury.
Miarą tego jest chropowatość, obliczana jako średnia wartości
bezwzględnych wartości odległości między próbkowanego punktu a
płaszczyzną środkową całej powierzchni. Chropowatość jest zwykle
oznaczana symbolem przedstawionym poniżej. Może on również
zawierać dodatkowe oznaczenia i wartości liczbowe, np. zależne od
rodzaju obróbki powierzchni.

Technologie wytwarzania przyrostowego
Stosunkowo ważny jest wybór odpowiedniej technologii wytwarzania
przyrostowego, ponieważ bezpośrednio zależą od niej możliwe do
wykorzystywania materiały, a także koszty i czas realizacji projektów.
Najpopularniejsze z nich to:


Fotopolimeryzacja
Vat
proces
wystawiania
cieczy
fotopolimerowych (zazwyczaj żywic) na działanie fal świetlnych,
które powodują ich utwardzanie. Może być on realizowany w
technologii stereolitografii (SLA), naświetlania bezpośredniego
(DLP) lub ciągłego DLP (CDLP). Wszystkie spośród nich są
oparte na tej samej zasadzie. Światło skierowane na stół
poruszający się do góry w pojemniku wypełnionym żywicą,
utwardza kolejne warstwy części. SLA wykorzystuje w tym celu
laser punktowy, który porusza się wokół kształtu ścieżek w
przekroju, aby go utwardzić, podczas gdy DLP korzysta z
cyfrowego ekranu projekcyjnego, który wyświetla cały obraz
przekroju jednocześnie. Ponieważ obraz ten jest bitmapą,
wytworzona warstwa składa się z połączonych ze sobą małych
kostek. CDLP działa praktycznie tak samo jak DLP, jednak ruch
płyty stołu jest ciągły. Ze względu na to czas drukowania element
jest również krótszy.



Fuzja proszków - proces łączenia (przez stapianie) cząstek proszku
metalowego lub plastikowego w warstwy za pomocą energii
cieplnej. Można być on realizowany w technologii selektywnego
spiekania laserowego (SLS), selektywnego topienia laserowego
(SLM) i bezpośredniego spiekania laserowego metalu (DMLS),
fuzji wiązką elektronową (EBM) i fuzji wielodyszowej (MJF). SLS
to technologia stosowana do wytwarzania elementów z tworzyw
sztucznych poprzez stopienie cienkich warstw proszku za pomocą
lasera. Podczas tego procesu blat stołu drukarki przesuwa się w
dół, a następna warstwa proszku termoplastycznego zostaje
umieszcza na wierzchu poprzedniej. Technologie SLM i DMLS
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

24

oparte są na tej samej zasadzie co SLS, jednak przeznaczone są one
do części metalowych. EBM działa podobnie do SLM, jednak
wymaga znacznie większej energii wiązki lasera. Dzięki temu
naprężenia resztkowe występujące w wykonanych częściach są
mniejsze niż uzyskiwane w innych technologiach. Z kolei MJF
umożliwia łączenie kilku różnych, natryskiwanych ze specjalnych
dysz atramentowych, materiałów i ich dalsze spiekanie laserowego.

P RZYD ATNE LI NKI



Wytłaczanie materiału - proces wytłaczania materiału z dyszy i
formowania z niego warstw. Metoda ta (FDM / FFF) opiera się na
nagrzewaniu blatu stołu drukarki i dyszy w celu stopienia materiału
termoplastycznego i stworzenia elementu o określonej geometrii
poprzez skonstruowanie jego kolejnych warstw. Stopiony materiał
ponownie przechodzi w stan stały podczas stygnięcia.



Natryskiwanie materiałów - proces natryskiwania materiałów,
które twardnieją pod wpływem promieniowania UV lub określonej
temperatury. Metoda ta umożliwia drukowanie z wielu materiałów
i jest doskonała do tworzenia realistycznych prototypów.

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-007-designand-manufacturing-i-spring-2009/relatedresources/drawing_and_sketching/
Kompletny podręcznik do rysunku technicznego

https://www.3dnatives.com/en/top10-cad-software-180320194/
Opis najpopularniejszych programów CAD

https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
Opisy typów technologii drukowania 3D z przykładami wideo i ilustracjami procesów

https://simplicable.com/new/prototypes
Podejście przedsiębiorcze do prototypowania - rodzaje prototypów

https://cemetalfabrication.com/five-common-types-of-mechanicaltesting
Informacje na temat testów mechanicznych

https://www.smashingmagazine.com/2016/07/a-lean-approach-toproduct-validation/
Przedsiębiorcze podejście do testowania – lean

ĆWICZENIE DLA
I NDYW IDUALNE GO
UCZNIA

Tytuł
Sprawdzanie bezpieczeństwa działania kubka do kawy

Cele
Weryfikacja wiedzy zdobytej przez studenta i możliwości jej praktycznego
zastosowania.

Czas trwania
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30 minut
Opis
Uczeń powinien wygłosić krótkie 5-minutowe przemówienie na temat
tego,
jak
zweryfikować
bezpieczeństwo
dla
użytkownika
zaprojektowanego kubka do kawy. Powinno ono obejmować listę
potencjalnych ryzyk wynikających z korzystania z produktu oraz
konkretnych pomysłów na ich sprawdzenie, takich jak symulacje
komputerowe i testy z propozycjami wykorzystanych do nich prototypów.

Implementacja
Uczeń powinien mieć pół godziny na samodzielną pracę z możliwością
konsultacji z nauczycielem. Opracowane efekty należy przedstawić w
formie krótkiego przemówienia przed grupą.

TEST

Pytanie nr 1: Jaki jest pozytywny wpływ korzystania z rysunków
technicznych?
Odpowiedź 1 Przedstawiają projekty w sposób artystyczny, który
może przyciągnąć klienta do produktu.
Odpowiedź 2 Są zgodne z normami, co umożliwia łatwiejszą
współpracę między różnymi działami firmy.
Odpowiedź 3 Zasady ich tworzenia są bardzo elastyczne, więc firma
może całkowicie utajnić projekt, tworząc własne
zestawy symboli.
Odpowiedź 4 Prezentują elementy w sposób wizualny, co umożliwia
współpracę osób posługujących się różnymi językami.
Odpowiedź 5 Mogą być wykorzystywane do zgłoszeń patentowych.
Prawidłowa Odpowiedź s: 2,4,5
Pytanie nr 2.: Które podejście do modelowania będzie
najbardziej efektywne podczas projektowania
dużej serii obudów do telefonów komórkowych,
różniących się jedynie pojedynczymi wymiarami
Odpowiedź 1 Bezpośrednie
Odpowiedź 2 Parametryczne
Odpowiedź 3 Oba podejścia będą dokładnie tak samo efektywne
Odpowiedź 4 Żadne z tych podejść nie będzie zupełnie efektywne
Prawidłowa Odpowiedź s:

2

Pytanie nr 3.: Jeśli chcesz mieć pewność, że zaprojektowany wał
pasuje do otworu, jakiego rodzaju tolerancje
należy zastosować?
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Odpowiedź 1 Pasowanie
Odpowiedź 2 Cylindryczność
Odpowiedź 3 Płaskość
Odpowiedź 4 Chropowatość
Odpowiedź 5 Odchylenie długości
Prawidłowa Odpowiedź s: 1,2,4
Pytanie nr 4.: Którą technikę wytwarzania przyrostowego można
zastosować do części metalowych?
Odpowiedź 1 DMLS
Odpowiedź 2 FFF
Odpowiedź 3 SLA
Odpowiedź 4 SLS
Odpowiedź 5 DLP
Prawidłowa Odpowiedź s: 1
Pytanie nr 5.:

Która
metoda
testowania
wykorzystywać prototyp typu MVP?

może

Odpowiedź 1 Testy wytrzymałościowe
Odpowiedź 2 Testy funkcjonalne
Odpowiedź 3 Sprawdzanie rynku
Odpowiedź 4 Testy UX
Odpowiedź 5 Testy bezpieczeństwa
Prawidłowa Odpowiedź s: 1,2,3,4

SŁOWNIK

Wytwarzanie przyrostowe:
Podejście do wytwarzania polegające na nakładaniu na siebie kolejnych
warstw materiału; Znane również jako druk 3D.
CAD/CAM/CAE:
Oprogramowanie przeznaczone do kompleksowego projektowania,
tworzenia symulacji i wytwarzania sterowanego komputerowo.
Tolerancja wymiarowa:
Informacje o dopuszczalnym odchyleniu od wymiarów nominalnych
przedstawiane na rysunkach wykonawczych.
Modelowanie bezpośrednie:
Modelowanie polegające na wykonywaniu sekwencji operacji na
modelu, niezapisanych w żadnej historii; Szczególnie przydatny do
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szybkiego prototypowania lub projektowania niestandardowych
rozwiązań.
Tolerancja kształtu:
Informacje o dopuszczalnym odchyleniu kształtu przedstawiane na
rysunkach technicznych. Zwykle składają się z symboli rodzajów
odchylenia i powiązanych z nimi wartościami.
Modelowanie parametryczne:
Modelowanie polegające na wykonywaniu sekwencji parametrycznie
zdefiniowanych operacji, które można później edytować; Szczególnie
przydatne przy dużej produkcji wielu elementów różniących się
wyłącznie pojedynczymi cechami.
Prototyp:
Uproszczona wersja produktu przeznaczona do celów testowych; W
zależności od poziomu uproszczenia można go podzielić na wiele
rodzajów, takich jak mockup, proof of concept czy MVP.
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Pomiary

CELE
KSZTAŁCE NI A

Układy pomiarowe są integralną częścią systemów mechatronicznych.
Proces projektowania musi zatem opierać się na starannym doborze
systemu pomiarowego. Projektanci muszą znać ważne cechy i
ograniczenia sprzętu pomiarowego oraz różne elementy systemów
pomiarowych, aby móc wybrać elementy najbardziej odpowiednie do
planowanych zadań pomiarowych.
Moduł ten zapewni uczącym się podstawową wiedzę na temat cech
przetworników, sensorów oraz innych elementów systemów
pomiarowych, sposobu ich działania i zasad wyboru stosownie do zadań
w planowanych zastosowaniach.

Z AS OBY
WIEDZY

Przetworniki
Przetwornik jest również często określany terminem „czujnik”. Jest to
kluczowy element w systemach pomiarowych. Przetwornik to jedno lub
więcej urządzeń połączonych ze sobą w celu przekształcenia jednej
formy energii w drugą. Konwertują wielkości fizyczne na sygnały
elektryczne i odwrotnie, umożliwiając w ten sposób proces pomiaru.
Przetworniki przekształcają również jedną formę sygnału w inną.
Przetworniki można podzielić na następujące kategorie:
- przetworniki analogowe
- przetworniki cyfrowe
- przetworniki analogowo-cyfrowe
- przetworniki cyfrowo-analogowe.
Sygnał wejściowy (Rys. 1) jest sygnałem, który odczytuje zmierzoną
wartość i jest podawany do przetwornika. Sygnał wyjściowy to sygnał
przetworzony przez przetwornik.

Rys 1: Sygnały wejściowe i wyjściowe
Każdy przetwornik ma charakterystykę działania. Konieczna jest
znajomość charakterystyk statycznych przetwornika, aby zrozumieć, w
jaki sposób odnoszą się one do układu pomiarowego i jaki wpływ ma
przetwornik na zmierzoną wartość.
Przykładami charakterystyk statycznych są dokładność, precyzja,
czułość, powtarzalność, odtwarzalność, rozdzielczość, zakres, stabilność,
odchylenie. Charakterystyka statyczna może być stała lub może zmieniać
się z czasem. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości
statycznych, zobacz dodatkowe zasoby wiedzy.
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Układy pomiarowe
Układ pomiarowy to zestaw przetworników połączonych w celu
pomiaru wartości zmiennej. Aby poprawnie wykonać pomiary i ocenić
błąd pomiaru, należy znać charakterystykę działania przetworników.
Aby poprawnie wybrać system pomiarowy, konieczne jest również
określenie obiektu pomiaru i podstawowych parametrów pomiaru.
Projektant powinien znać:
- rodzaj zmiennej fizycznej, która będzie mierzona
- oczekiwany zakres wartości mierzonej zmiennej
- oczekiwaną dokładność pomiaru
- metodę gromadzenia i wyświetlania informacji
- tryb wykonania pomiaru: pojedynczy lub wielokrotny
Należy również wziąć pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, a
mianowicie koszt sprzętu pomiarowego, koszt budowy systemu
pomiarowego i koszty jego eksploatacji (koszty samego pomiaru).
Nie ma doskonałych metod pomiaru, a w każdym systemie
pomiarowym pojawiają się błędy pomiaru. Niepewność pomiaru wpływa
na wynik pomiaru i prowadzi do sytuacji, w której wyniku tego nie
można przedstawić jako jednej, konkretnej wartości. Zamiast tego wynik
należy przedstawić z oszacowaniem błędu.
Obecnie coraz częściej są stosowane cyfrowe systemy pomiarowe. Ich
głowni zalety to:
- wysoki poziom ochrony przed zakłóceniami
- wysoka skuteczność pomiarów
- łatwa aplikacja oraz możliwość rejestracji, a także długoterminowego
przechowywania informacji o wynikach pomiarów
- eliminacja błędów operatora
- elastyczne dostosowanie do konkretnych potrzeb dzięki możliwości
programowania sposobu pracy urządzeń, ich parametrów, itp.
- niska cena.
ĆWICZENIE DLA
I NDYW IDUALNE
GO UCZNIA

Tytuł
Identyfikacja elementów układu pomiarowego temperatury
Cele
Celem tego ćwiczenia jest zbadanie i zidentyfikowanie głównych
elementów konkretnego układu pomiarowego, który wchodzi w skład
systemu mechatronicznego
Czas trwania
20 minut
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Opis
Uczeń jest proszony o przeprowadzenie dodatkowych badań w celu
ustalenia głównych elementów systemu pomiarowego wykorzystującego
termometr cyfrowy.
Implementacja
Jest to niezależne działanie edukacyjne. Uczeń powinien mieć możliwość
korzystania z dowolnych zasobów (online lub biblioteki). Należy
poradzić mu, aby przeczytał więcej na temat procesorów sygnałowych i
rejestratorów (np. wyświetlaczy LCD) i ich roli w systemie pomiarowym.
Ocena
Ocena powinna być przeprowadzona przez instruktora / wykładowcę i
powinna opierać się na tym, czy uczeń zidentyfikował główne elementy
systemu pomiarowego..
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Dodatkowe zasoby wiedzy

DEFINICJE I
POJĘCIA

Metody pomiarowe i błędy pomiarowe
Metoda pomiaru określa, w jaki sposób porównujemy wartość
mierzonej zmiennej z wartością odniesienia. Wybór odpowiedniej
metody zależy od warunków, w których następuje pomiar i
oczekiwanych wyników. W zależności od sposobu uzyskiwania
wyników pomiaru rozróżniamy pomiar bezpośredni, pomiar pośredni i
złożoną metodę pomiaru. Pośredni pomiar jest techniką, w której
wartość danej zmiennej jest określana przez pomiar innych cech lub
zmiennych związanych z obiektem. Na przykład mierzymy gęstość
materiału na podstawie jego masy i objętości. Złożony pomiar osiąga
się, gdy określamy wartości powiązane ze sobą za pomocą zależności
matematycznych.
Niezależnie od metody pomiaru nigdy nie można uzyskać całkowicie
dokładnego wyniku. Błędy pomiaru są nieuniknione i są związane z
następującymi przyczynami:
- zła metoda pomiaru
- niedoskonała kalibracja przyrządów pomiarowych
- zmiany środowiskowe, które zakłócają proces pomiaru
- niedoskonała metoda monitorowania procesu itp.
Z tych powodów wynik pomiaru należy zawsze podawać jako:
𝑥𝑚 = 𝑥 ± ∆𝑥
Rozróżniamy:
1.1 Błąd bezwzględny
Błąd bezwzględny jest stosowany w przypadkach, gdy istnieje
niewielka liczba pomiarów.
1.2 Błąd względny
Błąd względny to stosunek błędu bezwzględnego do wartości
mierzonej. Jest wyrażony w procentach.
1.3 Błąd addytywny
Powtarzane pomiary jednej zmiennej dają nieco inne wyniki. Istnieją
trzy rodzaje błędów addytywnych:
- błąd systematyczny
- błąd przypadkowy (losowy)
- błąd gruby (duży).
Błędy systematyczne występują w długich sekwencjach pomiarów tej
samej zmiennej, wykonywanych w tych samych warunkach i przy
użyciu tych samych przyrządów pomiarowych. Błędy te można
częściowo lub całkowicie wyeliminować za pomocą obliczeń
ustalonych teoretycznie lub eksperymentalnie.
Błędy losowe to błędy, które przyjmują różne wartości, a wartości te
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zmieniają się nieprzewidywalnie, nawet jeśli występują w niezmiennych
warunkach pomiaru.
Błąd gruby to błąd powodujący znaczącą różnicę między bieżącą
zmierzoną wartością a innymi pomiarami tej zmiennej. Pomiar, który
powoduje taki błąd, musi zostać dokładnie sprawdzony.
Niepewność pomiaru
Istnieje wiele możliwych źródeł niepewności pomiaru, m.in.:
- niepełna definicja wartości mierzonej
- niedoskonałe zastosowanie definicji wartości mierzonej
- niepełne zrozumienie wpływu warunków środowiskowych na
procedurę pomiaru
- niedokładny pomiar parametrów warunków środowiskowych
podczas procedury pomiarowej
- niereprezentatywne pobieranie próbek
- ekstremalna rozdzielczość, zmniejszona czułość miernika
- starzenie się komponentów
- zmiana stosunku sygnału do szumu
- uproszczenie przybliżeń i założeń stosowanych w metodach i
procedurach pomiarowych
- niedokładne wartości norm odniesienia i materiałów
- niedokładne wartości stałych i innych parametrów uzyskane ze
źródeł zewnętrznych i wykorzystane w procedurach przetwarzania
danych
- rozproszenie wartości mierzonej zmiennej uzyskane podczas
powtarzanych obserwacji w pozornie identycznych warunkach;
- błędy operatora w odczycie wskazań urządzeń analogowych (np.
błąd paralaksy).
Charakterystyka statyczna przetworników
2.1 Dokładność i precyzja
Dokładność to stopień, w jakim zmierzona wartość zbliża się do
wartości rzeczywistej. Precyzja to stopień, w jakim kolejne wyniki
pomiarów, uzyskane podczas serii pomiarów wykonanych w tych
samych warunkach, pokrywają się ze sobą.
2.2 Czułość
Czułość przetwornika jest najmniejszą zmianą między wynikami
kolejnych pomiarów tej samej zmiennej, dokonywanych w
niezmiennych warunkach pomiarowych w krótkim okresie czasu. Jeśli
czułość jest wysoka, nawet niewielkie zmiany sygnału wejściowego
spowodują zmianę sygnału wyjściowego.
Czułość przetwornika może być stała (stabilna) lub zmieniać się w
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zależności od sygnału wejściowego
2.3 Błąd powtarzalności
Błąd powtarzalności jest odchyleniem odczytów wyjściowych
uzyskanych podczas kolejnych pomiarów tej samej zmiennej,
wykonanych w tych samych warunkach pomiaru i powtarzanych przez
krótki okres czasu.
2.4 Odtwarzalność
Odtwarzalność to stopień spójności wyników pomiarów tej samej
zmiennej, wykonanych przez różne osoby w różnych miejscach, z
różnymi instrumentami w danym okresie czasu.
2.5 Rozdzielczość
Podczas powolnego wzrostu wartości wejściowej rozdzielczość jest
najmniejszym przyrostem, który należy przekroczyć, aby przetwornik
wyczuł zmianę i uwidocznił to na wyjściu.
2.6 Zakres
Zakres przetwornika to odstęp między wartością maksymalną i
minimalną, którą można zmierzyć za pomocą tego przetwornika.
2.7 Stabilność
Stabilność to zdolność przetwornika do zachowania charakterystyk
działania przez pewien czas. Stabilność jest zwykle wyrażana jako
procent całkowitej wartości wyjściowej w danym okresie czasu.
Zmiany stabilności mogą wystąpić z powodu:
- starzenia się komponentów
- zmniejszenia czułości komponentów
- zmiany stosunku sygnału do szumu itp.
2.8 Błąd dynamiczny przetwornika
Gdy konieczne jest przeprowadzenie pomiaru dynamicznego, muszą
być znane czas i częstotliwość odczytów. Gdy zmierzona wartość nie
jest stabilna w czasie, należy wziąć pod uwagę błąd dynamiczny.
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Cyfrowy system pomiarowy zawiera przetwornik analogowo-cyfrowy
(ADC), który umożliwia pomiar sygnału analogowego poprzez
zamianę go na cyfrowy. Dokładność ADC jest określana w systemie
binarnym. Jeśli N jest liczbą bitów, to poziom kwantyzacji
(przetwarzanie sygnału) wynosi 2N. Zakres wartości wyjściowych
wynosi 2N-1 (rysunek 2).
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Rys. 2: Idea działania przetwornika ADC
System ADC przetwarzania wykonuje następujące operacje:
1) Próbkowanie - przekształca sygnał czasu ciągłego w sygnał czasu
dyskretnego.
2) Kwantyzacja - konwertuje sygnał czasu dyskretnego na sygnał
dyskretny przy użyciu wcześniej określonego algorytmu.
3) Kodowanie - przekształca sygnał dyskretny w kod binarny.

Rys. 3: Działanie systemu przetwarzania ADC

UŻYTECZNE LINKI

TEST

https://fajarahmadfauzi.files.wordpress.com/2015/12/introductionto-mechatronics-and-measurement-systems.pdf
Pytanie nr 1: Kiedy wykorzystujemy błąd bezwzględny do
prezentacji wyników pomiarów?
Odpowiedź 1 Gdy zastosowaliśmy niewłaściwą metodę pomiaru
Odpowiedź 2 Gdy nasz przyrząd pomiarowy nie został poprawnie
skonstruowany
Odpowiedź 3 Gdy temperatura w laboratorium, w którym dokonano
pomiaru, gwałtownie wzrosła
Odpowiedź 4 Gdy liczba pomiarów jest niewielka
Odpowiedź 5 Gdy liczba pomiarów jest bardzo duża
Prawidłowa odpowiedź: 4
Pytanie nr 2: Które z poniższych
przetwornika?

nie

jest

rodzajem

Odpowiedź 1 Przetwornik analogowo-cyfrowy
Odpowiedź 2 Przetwornik cyfrowo-analogowy
Odpowiedź 3 Kondensatorowi
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Prawidłowa odpowiedź: 3
Pytanie nr 3: Która
z
poniższych
cech
przetwornika
reprezentuje
najmniejszą
zmianę
między
wynikami kolejnego pomiaru tej samej zmiennej,
dokonanego
w
niezmiennych
warunkach
pomiarowych w krótkim okresie czasu?
Odpowiedź 1 Dokładność
Odpowiedź 2 Precyzja
Odpowiedź 3 Czułość
Odpowiedź 4 Zakres
Odpowiedź 5 Rozdzielczość
Prawidłowa odpowiedź: 3
Pytanie nr 4: Które z poniższych stwierdzeń prawdopodobnie nie
zmieni stabilności przetwornika?
Odpowiedź 1 Starzenie się komponentów
Odpowiedź 2 Zmienione procedury pomiarowe
Odpowiedź 3 Zmniejszenie czułości komponentów
Odpowiedź 4 Zmiana stosunku sygnału do szumu
Prawidłowa odpowiedź: 2
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Zarządzanie projektami

CELE
KSZTAŁCE NI A

Z AS OBY W IEDZY

Moduł ten przedstawia podstawy zarządzania projektami. Słuchacze
zdobędą wiedzę na temat tego, jakie metody są stosowane w
zarządzaniu projektami oraz najnowsze poglądy na temat znaczenia
zarządzania projektami w Przemyśle 4.0.
Edytor: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice,
Slovakia)
Metodyka zarządzania projektem
Metodologia zarządzania projektem to zbiór zasad i procesów
wiodących do zarządzania projektem. Wybór metodyki zależy od
zespołu, rodzaju projektu i zakresu projektu. Różne metodologie
zarządzania projektami mają swoje wady i zalety. Niektóre z nich
koncentrują się na szybkości, inne na kompleksowości.
1. Wodospad
Metodologia wodospadów jest sekwencyjna i koncentruje się na
wymaganiach. Musi być jasne, czego wymaga projekt przed jego
rozpoczęciem, ponieważ po rozpoczęciu projektu nie może być
żadnych większych zmian w programie pracy. Metoda wodospadowa
jest podzielona na dyskretne etapy, które muszą być ukończone zanim
będzie można przejść do kolejnego etapu.
2. Agile
Agile to metodologia zarządzania projektami skoncentrowana na
rozwoju oprogramowania. Jest to alternatywa dla metodyki
wodospadu, która lepiej sprawdza się w złożonych projektach. Sprzyja
ona szybkiemu i elastycznemu podejściu. Wymagania nie są ściśle
określone. Praca jest iteracyjna, z małymi przyrostowymi zmianami,
które reagują na zmieniające się wymagania. Jest odpowiednia dla
projektów wymagających eksperymentowania.
3. Hybrydowa
Metodologia hybrydowa (czasami nazywana również "Structured
Agile") jest połączeniem metodologii Waterfall i Agile. Jest to
podejście elastyczne, ale ustrukturyzowane. Jest ona odpowiednia dla
projektów średniej wielkości o umiarkowanie wysokim stopniu
złożoności, ale o stałym budżecie.
4. Scrum
Scrum opisuje podejście do zarządzania Agile, koncentrując się na
zespołach projektowych, krótkich "sprintach" i codziennych
spotkaniach typu stand-up. Podejście Scrum stawia zespół projektowy
w centrum projektu. Często nie ma kierownika projektu, a zespoły są
samoorganizujące się i samodzielnie zarządzające. Metodologia ta jest
odpowiednia przede wszystkim dla wysoko skoncentrowanych,
zmotywowanych, doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów,
które mogą ustalić własne priorytety i zrozumieć wymagania projektu.
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Jest ona odpowiednia dla dużych projektów, ale nie sprawdza się, jeśli
zespół projektowy jest bardzo duży.
Powyższe cztery metodologie zarządzania projektami zostały
opracowane specjalnie z myślą o rozwoju oprogramowania. Podczas
gdy mogą one być wykorzystywane również w innych projektach, te
inne projekty mogą korzystać z innych metodologii. Jedną z bardziej
popularnych alternatyw jest metoda ścieżki krytycznej.
5. Metoda Ścieżki Krytycznej (CPM)
W Metodzie Ścieżki Krytycznej działania niezbędne do realizacji
projektu są kategoryzowane w ramach struktury podziału pracy,
określa się przewidywany czas trwania każdego z nich oraz wyjaśnia się
zależności między różnymi działaniami. Metodologia ta jest
odpowiednia dla projektów o współzależnych częściach, które muszą
być ukończone jednocześnie. CPM jest często stosowana w przypadku
złożonych, ale powtarzających się działań, takich jak projekty
przemysłowe. Jest ona mniej odpowiednia dla obszarów dynamicznych
i kreatywnych.
Zarządzanie projektami w Mechatronice i Przemyśle 4.0
Koncepcja Przemysłu 4.0 odnosi się do tzw. "inteligentnej fabryki",
gdzie bezprzewodowa łączność i czujniki monitorują fizyczne procesy
w fabryce i są w stanie podejmować zdecentralizowane decyzje.
Procesy przemysłowe 4.0 skutkują nową automatyką przemysłową
ukierunkowaną na poprawę warunków pracy i zwiększenie wydajności.
Przemysł 4.0 jest ściśle powiązany z Internetem Rzeczy, systemami
cyberfizycznymi,
technologią
informacyjno-komunikacyjną,
architekturą korporacyjną i integracją przedsiębiorstw.
Projekty w Mechatronice i Przemyśle 4.0 zazwyczaj wiążą się ze
skomplikowanym zarządzaniem projektami ze względu na nieodłączną
złożoność i niepewność. Wymagają one częstych zmian w
harmonogramach projektów. Zespoły projektowe są zmuszone do
bycia zwinnymi. Tradycyjne techniki zarządzania projektami muszą
dostosować się do wymagań Przemysłu 4.0 i technologii
destrukcyjnych. Ze swojej strony kierownicy projektów muszą
podnosić swoje umiejętności techniczne, aby odpowiednio zarządzać
nowymi technologiami.
Przyszłość zarządzania projektami w Mechatronice
- W celu zapewnienia konkurencyjności, w przyszłości zespoły
projektowe będą w coraz większym stopniu zajmować się elementami
Przemysłu 4.0.
- Większość zadań i procesów, które nie wymagają umiejętności
analitycznych i projektowych, będzie stopniowo zautomatyzowana.
- Kierownicy projektów i zespoły będą wymagać nowych umiejętności
miękkich i technicznych, w szczególności umiejętności istotnych dla
sektora 4.0.
- Zespoły projektowe będą coraz bardziej zdecentralizowane, a ich
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członkowie będą często pracować w różnych częściach świata.
Włączenie odległych członków zespołu sprawi, że zespoły będą
bardziej zróżnicowane i będzie wymagało znalezienia kompromisów
pomiędzy różnymi tożsamościami zawodowymi.
- Na zarządzanie projektami duży wpływ będą miały nowe osiągnięcia
technologiczne, w tym Sztuczna Inteligencja. Jest prawdopodobne, że
Sztuczna Inteligencja będzie ewoluować od prostej automatyzacji
zadań do wykonywania analizy prognostycznej projektów.
- Narzędzia do współpracy w chmurze i inne innowacje będą nadal
rosły w popularności i prawdopodobnie stopniowo zastąpią pocztę
elektroniczną.
- Algorytmy predykcyjne i analiza dużych danych będą coraz częściej
stosowane w celu zapewnienia udanej realizacji projektów.
ĆWICZENIE
OBE JM UJ ĄCE
P R ACĘ
ZESPOŁOW Ą

Tytuł
Opracowanie programu pracy nad projektem dla zespołu
Cele
Celem działania jest opracowanie prostego projektu odpowiedniego
dla
zespołu
i
przypisanie
działań
odzwierciedlających
zawód/umiejętności każdego z uczestników.
Czas trwania pomocy
1 godzina akademicka
Opis
Zespół studencki powinien wymyślić prosty projekt, który byłby dla
nich odpowiedni. Zadanie wymaga, aby określili oni cele i końcowe
rezultaty projektu. Powinni oni opracować przykładowy program
pracy, aby osiągnąć cele projektu i dostarczyć wyniki. Na koniec,
powinni rozdzielić działania pomiędzy członków zespołu, biorąc pod
uwagę ich umiejętności i wiedzę.
Realizacja
Zajęcia mogą być organizowane w zwykłym pokoju do nauki.
Niezbędne wyposażenie obejmuje flipchart, kolorowe długopisy lub
ołówki, karteczki samoprzylepne.
To samo ćwiczenie może być wykonane przy użyciu laptopów i
komputerów (co najmniej 1 na grupę), w tym przypadku uczestnicy
mogą zaprezentować wyniki w formie prezentacji Power Point.
Ocena
Zespoły powinny przedstawić swój projekt i program pracy innym
zespołom. Ewaluacja powinna być przeprowadzona przez osobę
prowadzącą i zespoły partnerskie. Oczekiwany rezultat ćwiczenia może
być sformułowany jako szablon, w którym zespół powinien napisać.
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Dodatkowe zasoby wiedzy

DEFINICJE I
POJĘCIA

Czym jest projekt?
Projekt jest grupą działań, zorganizowanych w logiczny plan pracy, które
muszą być wykonywane przy ograniczonych środkach, aby osiągnąć
konkretne cele i bardziej ogólny cel. Projekt ma ograniczone ramy
czasowe na realizację i zazwyczaj koncentruje się na konkretnym regionie
lub grupie regionów. Projekty mogą mieć zasięg międzynarodowy,
krajowy, regionalny lub lokalny. Projekt w przemyśle często koncentruje
się na stworzeniu unikalnego produktu, usługi lub wyników.
Główne cechy charakterystyczne projektu są następujące:
- Ustalony cel (np. dostarczenie unikalnego produktu, usługi lub
rezultatu).
- Zdefiniowany okres życia z początkiem i końcem.
- Zazwyczaj angażuje kilka działów i interesariuszy.
- Praca jest wykonywana z uwzględnieniem ograniczeń czasowych i
zasobów oraz musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi wydajności.
Zarządzanie projektem wiąże się z zastosowaniem wiedzy, umiejętności,
narzędzi i technik w celu osiągnięcia celów projektu oraz zaspokojenia
potrzeb i oczekiwań interesariuszy.
Zarządzanie programem polega na zarządzaniu wieloma projektami w
celu zapewnienia, że wszystkie one mają wspólny cel, nie nakładają się na
siebie i tworzą synergię między sobą. Kierownicy poszczególnych
projektów podlegają kierownikowi programu. Kierownik programu musi
dopilnować, aby wszystkie zintegrowane projekty działały zgodnie z
harmonogramem i budżetem oraz przyczyniały się do realizacji
programu.
Co to jest plan projektu?
Plan projektu jest formalnym, zatwierdzonym dokumentem, który kieruje
realizacją i kontrolą projektu. Zawiera on kluczowe informacje o
kamieniach milowych, działaniach i zasobach potrzebnych do realizacji
projektu, a także o pośrednich i końcowych rezultatach i produktach,
które należy osiągnąć.
Podstawowe funkcje w zarządzaniu projektami
1. Zarządzanie zakresem projektu w celu określenia celów i pracy do
wykonania w sposób wystarczająco szczegółowy, aby ułatwić
uczestnikom zrozumienie i właściwe wykonanie zadania.
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie komunikacją
4. Zarządzanie czasem poprzez planowanie i harmonogramy (ramy
czasowe)
5. Zarządzanie jakością poprzez stosowanie procedur gwarantujących, że
wyniki projektu będą zadowalające
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6. Zarządzanie kosztami w celu zapewnienia, że projekt jest realizowany
przy minimalnych możliwych kosztach i w ramach dostępnego budżetu
7. Koordynacja procesów w celu zapewnienia, że nie nakładają się one na
siebie, lecz raczej uzupełniają się i przyczyniają do osiągnięcia celu
projektu.
Wszystkie projekty są związane potrójnymi ograniczeniami zarządzania
projektem: czasem, kosztami i zakresem. Na jakość wpływa równowaga
tych trzech ograniczeń. Każdej istotnej zmianie jednego z tych
ograniczeń powinna towarzyszyć weryfikacja pozostałych, w przeciwnym
razie jakość może ucierpieć.
Kwestie wspólne w zarządzaniu projektami
- Słaba zgodność między celami projektu a strategią organizacyjną
- Brak wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla
- Niewystarczające wsparcie sponsorskie
- Słabe planowanie
- Niedoświadczony zespół zarządzający projektem
- Zespół pozbawiony spójności
- Słabo/słabo określone wymagania i zakres projektu
- Brak zaangażowania użytkownika końcowego (klienta)
- Słaba komunikacja lub jej brak
- Brak monitorowania i zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem projektu
Ryzyko związane z projektem jest prawdopodobnym wydarzeniem lub
warunkiem, który może mieć wpływ na cele projektu. Zarządzanie
ryzykiem skupia się na identyfikacji i ocenie ryzyka oraz na zarządzaniu
wszystkimi rodzajami ryzyka w celu zminimalizowania jego negatywnego
wpływu na projekt.
Zarządzanie ryzykiem obejmuje 5 głównych kroków:
- Etap 1: Identyfikacja ryzyka
- Etap 2: Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika ryzyka i
wpływu, jaki będzie on miał na projekt
- Etap 3: Ocena lub klasyfikacja ryzyka
- Etap 4: Leczenie ryzyka
- Etap 5: Monitorowanie i przegląd ryzyka
Zazwyczaj przygotowywany jest plan zarządzania ryzykiem, który zawiera
takie elementy, jak rejestr ryzyka i analizę ryzyka. Podczas realizacji
projektu, kierownik projektu musi monitorować i reagować na
zidentyfikowane ryzyka zgodnie z planem.
Harmonogram projektu
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Harmonogram projektu jest dokumentem, który wymienia wszystkie
główne działania oraz czas, jaki został zaplanowany na ich rozpoczęcie i
zakończenie. Harmonogram powinien być zaplanowany z
uwzględnieniem następujących kwestii:
1. Które zadania muszą być wykonane najpierw, zanim inni będą mogli
zacząć?
2. Które zadania mogą być wykonywane jednocześnie?
3. Jakie są kamienie milowe, których planowane zakończenie ma
kluczowe znaczenie, jeśli cały projekt ma zostać ukończony na czas?
Ramy czasowe pomagają menadżerom zaplanować, kiedy rozpocząć
poszczególne zadania i przydzielić zasoby, monitorować rzeczywisty
postęp i dowiedzieć się, kiedy należy podjąć działania, aby zapobiec
opóźnieniu w zakończeniu projektu. Oś czasowa jest opracowywana w
formie wykresu lub schematu.
Monitorowanie i kontrola
Jedno cotygodniowe spotkanie przez 1-1,5 godziny tygodniowo jest
rozsądnym narzędziem do monitorowania projektu. W przypadku
małych projektów, w których uczestniczy mniej niż 15 osób, takie
spotkanie powinno obejmować zarówno ogólny stan projektu, jak i
indywidualne sprawozdania z grup roboczych. W przypadku dużych
projektów mogą być organizowane dwa spotkania w tygodniu.
Metodologie zarządzania projektami odpowiednie dla obszarów
innych niż Mechatronika
Zarządzanie projektami w łańcuchu krytycznym (CCPM)
CCPM został opracowany jako alternatywa dla metody ścieżki krytycznej,
z naciskiem na zarządzanie zasobami. W CCPM najpierw planowane są
rezultaty, a następnie na podstawie dotychczasowych doświadczeń
określane są zadania niezbędne do ich realizacji. Planowane są również
wszelkie współzależności pomiędzy potrzebnymi zasobami. CCPM stara
się maksymalizować wykorzystanie zasobów i wydajność. W większości
przypadków polega on na "monotaskingu", a nie na wielozadaniowości.
Zintegrowane zarządzanie projektem (IPM)
IPM (czasami nazywany również "zintegrowaną realizacją projektu") jest to metodologia zarządzania projektami, która jest często stosowana
w branżach kreatywnych. Kładzie ona nacisk na współdzielenie i
standaryzację procesów w całej organizacji. Integrując procesy w całej
organizacji, IPM pozwala na planowanie dostępu do odpowiednich
zasobów oraz optymalizację zarządzania zróżnicowanymi zespołami i
procesami w dużych organizacjach. Najbardziej nadaje się do złożonych
projektów kreatywnych, które są częścią większych kampanii i wymagają
współpracy wielu zespołów i działów oraz wymiany lub współdzielenia
zasobów.
PRojects Integration Sustainable Methods (PRiSM)
PRiSM to metodologia ukierunkowana na minimalizację negatywnego
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wpływu projektu na środowisko. Koncentruje się ona na całym cyklu
życia wyników projektu, w tym po ich realizacji (po zakończeniu
projektu), w celu maksymalizacji trwałości. Jest ona odpowiednia przede
wszystkim dla dużych i złożonych projektów przemysłowych, gdzie
zrównoważony rozwój jest kluczowym zagadnieniem.
UŻYTECZNE LINKKI

http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt10/2011/industrirobot/documen
ts/projektplan.pdf
http://courses.washington.edu/engr100/Section_Wei/robotics/robot_s
pecification.pdf
https://twproject.com/blog/project-management-industry-4-0/
https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-projectmanagement
https://www.youtube.com/watch?v=ZWmXi3TW1yA
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-JwtScIlw

ĆWICZENIE DLA
I NDYW IDUALNE G
O UCZNIA

Tytuł
Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z projektem
Cele
Celem tego działania jest rozwijanie przez ucznia podstawowych
umiejętności w zakresie analizy ryzyka i zarządzania nim.
Czas trwania ćwiczenia
od 1 do 2 godzin akademickich, w zależności od możliwości studenta
Opis
W przypadku projektu wybranego w ramach pracy zespołowej, każdy
uczestnik powinien indywidualnie określić potencjalne zagrożenia, ocenić
ich prawdopodobieństwo i potencjalny wpływ na projekt oraz
zaproponować rozwiązania w zakresie unikania lub ograniczania ryzyka.
Realizacja projektu
Jest to działanie na rzecz samodzielnej nauki. Uczący się powinien mieć
możliwość korzystania z wszelkich zasobów (online lub w bibliotece) w
celu uzyskania innowacyjnych pomysłów.
Ocena
Ocena powinna pozwolić prowadzącemu/ wykładowcy na ocenę
umiejętności i/lub wiedzy zdobytej przez studenta. Aby ułatwić ocenę,
instruktor mógłby opracować szablon planu zarządzania ryzykiem, który
uczeń powinien ukończyć.

TEST

Pytanie nr 1: Czy zarządzanie projektem wymaga, aby niektóre
zadania były wykonywane przed innymi?
Odpowiedź 1 Nie, wszystkie zadania muszą być wykonywane
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jednocześnie
Odpowiedź 2 Zadania powinny być wykonywane tak długo, jak to
możliwe, aby były wykonywane perfekcyjnie
Odpowiedź 3 Zadania mogą być wykonywane w dowolnej kolejności
Odpowiedź 4 Tak, większość projektów wiąże się z wzajemną
zależnością zadań, a zarządzanie projektem wymaga, aby niektóre zadania
były wykonywane przed innymi
Odpowiedź 5 Kierownik decyduje o kolejności wykonywania zadań na
podstawie własnego harmonogramu i preferencji
Prawidłowa odpowiedź: 4
Pytanie nr 2: Dla zarządzania jakim rodzajem projektów metoda
ścieżki krytycznej jest najbardziej odpowiednia?
Odpowiedź 1 Jest ona najbardziej odpowiednia dla projektów
związanych z religią, edukacją i filozofią.
Odpowiedź 2 Jest to najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla projektów
związanych z matematyką.
Odpowiedź 3 Jest to najodpowiedniejsze w przypadku projektów,
których części są współzależne i muszą być realizowane jednocześnie.
Odpowiedź 4 Jest to najodpowiedniejsze w przypadku projektów
obejmujących wydatki rządowe
Prawidłowa odpowiedź: 3
Pytanie nr 3: Czy należy zmienić tradycyjne style zarządzania
projektami, aby dostosować je do potrzeb przemysłu 4 i
technologii destrukcyjnych?
Odpowiedź 1 Przemysł 4, a w szczególności technologia Internetu
Rzeczy, będzie miała duży wpływ na zarządzanie projektami.
Odpowiedź 2 Przemysł 4 nie będzie miał wpływu na zarządzanie
projektami
Odpowiedź 3 Zarządzanie projektami nie może być w ogóle stosowane
w Przemyśle 4.
Prawidłowa odpowiedź:

1

Pytanie nr 4: Dla zarządzania jakim rodzajem projektów metoda
Scrum jest najbardziej odpowiednia?
Odpowiedź 1 Jest ona najbardziej odpowiednia dla projektów w branży
artystycznej i kreatywnej.
Odpowiedź 2 Jest najbardziej odpowiednia dla dużych projektów
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przemysłowych związanych z produkcją masową.
Odpowiedź 3 Jest to najodpowiedniejsze w przypadku projektów
dotyczących innowacji społecznych.
Odpowiedź 4 Jest to najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla projektów
rozwoju oprogramowania
Prawidłowa odpowiedź:

4
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Praca zespołowa w projektowaniu

CELE
KSZTAŁCE NI A

Z AS OBY
WIEDZY

Moduł ten ma na celu wzbogacenie zrozumienia przez uczniów
umiejętności wymaganych w pracy zespołowej oraz optymalnej wielkości
zespołu. Uczniowie mogą również dowiedzieć się o roli pracy
zespołowej w rozwoju nowych produktów. Oczekujemy, że moduł
będzie rozwijał kompetencje przekrojowe i zwiększy szanse na
zatrudnienie uczniów.
Edytor: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice, Slovakia)
Umiejętności wymagane w pracy zespołowej
Praca zespołowa wymaga następujących umiejętności:
- Umiejętność pracy w zespole
- Przyczynianie się do pracy zespołowej poprzez sugestie i indywidualny
wysiłek
- Komunikacja
- Poczucie odpowiedzialności
- Zdrowe poszanowanie dla rozbieżnych opinii i preferencji
- Zdolność do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w ramach grupy
Wybór wielkości zespołu i jego członków
Wielkość i skład zespołu są ważnymi determinantami procesów i
wyników zespołowych. Optymalna wielkość i skład zespołów zależy od
zakresu projektów zespołu. Niewystarczająca liczba osób stanowi
zagrożenie dla zdolności zespołu do realizacji zadań projektowych. Jeśli
jednak zespół jest zbyt duży, boryka się z problemami związanymi z
niedostateczną komunikacją i trudną koordynacją, które mogą prowadzić
do słabej wydajności zespołu.
Badania wykazały, że przy równym udziale pięciu i dziewięciu członków
zespołu, osiąga on najlepsze wyniki. Zespoły składające się z mniej niż
pięciu członków wykazują się mniejszą różnorodnością perspektyw i
mniejszą kreatywnością. Zespoły składające się z więcej niż dwunastu
członków wykazują więcej konfliktów interpersonalnych, tendencję do
podziałów i mniejszą spójność.
Połączenie wiedzy i doświadczenia w zespole powinno być starannie
oceniane pod kątem zadań i celów. Należy wybierać poszczególne osoby,
aby zespół jako całość posiadał całą niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Z tego powodu zespoły zaangażowane w złożone i zakrojone na szeroką
skalę projekty są zazwyczaj większe niż zespoły utworzone do pracy nad
mniej skomplikowanymi zadaniami.
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ĆWICZENIE
OBE JM UJ ĄCE
P R ACĘ
ZESPOŁOW Ą

Tytuł
Stworzenie zespołu, który opracuje nowy produkt i określi zasady jego
funkcjonowania
Cele
Celem jest stworzenie elastycznego i zróżnicowanego zespołu, który
zajmie się określeniem funkcji nowego produktu.
Czas trwania ćwiczenia
1 godzina akademicka
Opis
Uczniowie powinni połączyć siły, aby stworzyć zespół reprezentujący
różne poglądy i wiedzę specjalistyczną. Następnie zespół powinien:
- Wymyślić pomysł na nowy produkt
- Podczas burzy mózgów zdefiniować możliwe funkcje produktu
- Osiągnąć konsensus co do cech i funkcji produktu
- Zaprezentować swój produkt innym grupom uczących się w celu
uzyskania informacji zwrotnej.
Wdrożenie
Zajęcia mogą być organizowane w zwykłym pokoju do nauki. Niezbędne
wyposażenie obejmuje flipchart, kolorowe długopisy lub ołówki,
karteczki samoprzylepne.
To samo ćwiczenie może być wykonane przy użyciu laptopów i
komputerów (co najmniej 1 na grupę), w tym przypadku uczestnicy
mogą zaprezentować swoje wyniki w formie prezentacji Power Point.
Ocena
Ocena "peer-to-peer" - każda grupa jest oceniana przez pozostałe grupy.
Na
podstawie
tych
ocen
może
zostać
wyłoniony
zwycięzca.
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Dodatkowe zasoby wiedzy

DEFINICJE I
POJĘCIA

Umiejętność angażowania się w pracę zespołową jest jedną z umiejętności,
które pracodawcy uważają za niezwykle ważne. Większość działań
biznesowych, pozarządowych, a nawet rządowych opiera się na pracy
zespołowej. Zdając sobie sprawę ze znaczenia tych umiejętności dla pracy
zespołowej, instytucje akademickie włączają element pracy zespołowej do
coraz większej liczby kursów, zmuszając studentów do współpracy zarówno
osobistej, jak i online w celu tworzenia dokumentów, przygotowywania
prezentacji i realizacji projektów. Uczelnie coraz częściej wystawiają
studentów również na pracę zespołową i współtworzenie z zewnętrznymi
interesariuszami. Rozwój tzw. umiejętności miękkich, w tym umiejętności
pracy zespołowej, jest ważnym oczekiwanym rezultatem studiów.
Główną zaletą pracy zespołowej jest to, że pozwala ona na łączenie
umiejętności i talentów. W przeciwieństwie do pojedynczej osoby, zespół
może więc wykonywać różne zadania, wymagające skomplikowanego
połączenia umiejętności analitycznych, marketingowych, technicznych i
innych, wymaganych w złożonych projektach. Jednak umiejętności pracy
zespołowej nie występują "naturalnie"; wymagają one przeszkolenia.
Czym jest praca zespołowa
Scarnati definiuje pracę zespołową "jako proces współpracy, który pozwala
zwykłym ludziom osiągać nadzwyczajne wyniki". Zespół ma wspólny cel,
ale polega na tym, że aby go osiągnąć, ludzie pracują razem w środowisku
współpracy. Od zespołu oczekuje się osiągnięcia zamierzonych rezultatów
poprzez dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Skuteczna praca zespołowa
wymaga środowiska, w którym wszyscy członkowie zespołu są gotowi
przyczynić się do osiągnięcia wspólnych wyników. Członkowie zespołu
muszą wykazywać się elastycznością, aby dostosować się do wymagań
środowiska pracy zespołowej. Rezultaty są osiągane poprzez współpracę i
współzależność, a nie zindywidualizowaną konkurencję.
Podstawowe czynniki skutecznej pracy zespołowej
-

-

-

Koordynacja - wspólne zrozumienie i poszanowanie celu i kultury
zespołu poprawia koordynację, wspólne podejmowanie decyzji oraz
formalne i nieformalne wymiany mogą ułatwić i poprawić
komunikację w zespole
Komunikacja - komunikacja może być wspierana poprzez małe
zespoły i fizyczną bliskość
Spójność - mała wielkość zespołu, podobne postawy i fizyczna
bliskość mają tendencję do poprawy spójności. Dokładne
informacje zwrotne o wynikach, dobra komunikacja i zgodność z
normami również przyczyniają się do zwiększenia spójności zespołu.
Podejmowanie decyzji - w zespołach autonomia indywidualna ma
tendencję do zmniejszania się, ponieważ decyzje są dzielone, a
odpowiedzialność jest rozproszona. Decyzje oparte na głosowaniu
skracają czas podejmowania decyzji i konflikty międzyludzkie;
jednak osłabiają one również uczestnictwo i akceptację decyzji.
Podejmowanie decyzji w oparciu o konsensus wymaga więcej czasu i
wysiłku, ale członkowie zespołów są bardziej zaangażowani w
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-

-

uzgodniony kierunek działań. Postrzeganie presji czasu może mieć
wpływ na jakość decyzji w zespołach. Dlatego też planowanie i
zarządzanie są również niezbędne do podejmowania decyzji. Osoby
podejmujące decyzje muszą oceniać wyniki ważnych decyzji, aby
usprawnić i poprawić wyniki.
Zarządzanie konfliktami - zespoły potrzebują strategii mediacyjnych,
aby uniknąć destrukcyjnych procesów. Pięć stylów zarządzania
konfliktem, zidentyfikowanych przez Thomasa i Kilmanna, to:
rywalizacja, kompromitacja, współpraca, unikanie i dostosowywanie
się. Zarządzanie konfliktem ma na celu zminimalizowanie
negatywnych skutków konfliktu. Istnieją trzy kierunki konfliktów:
przegrana-wygrana,
wygrana-wygrana
i
wygrana-wygrana.
Najlepszym rezultatem w procesie zarządzania konfliktem jest
rozwiązanie korzystne dla obu stron, wypracowane w drodze
konsensusu lub negocjacji.
Relacje społeczne - mogą być ważnym czynnikiem motywującym w
pracy zespołowej.
Informacja zwrotna o wynikach - odpowiednia informacja zwrotna
o wynikach jest kluczowym elementem zarządzania rozwojem
pracowników.
Odpowiedzialność - wszyscy członkowie są współodpowiedzialni za
swoje zbiorowe wyniki i za osiąganie celów. Organizacje często
wykorzystują nagrody zespołowe, aby rozliczać zespoły z ich pracy.
Kreatywność - proces twórczy z założenia zachęca do współpracy, a
to z kolei zależy od wspólnych wysiłków.

Praca zespołowa przy opracowywaniu nowych produktów
Jakość pracy zespołowej ma duży wpływ na wyniki organizacji. Z tego
powodu jest ona uważana za podstawową umiejętność zawodową. W
warunkach silnej konkurencji, przedsiębiorstwa są zmuszone do
angażowania się w procesy innowacyjne w krótkich terminach i w
kontekście zmieniających się wymagań konsumentów. Aby odnieść sukces,
często muszą polegać na najnowocześniejszych technologiach w celu
cyfrowego przekształcania projektów produktów i procesów. Cykl życia
produktu jest coraz krótszy, co wymaga ciągłego przepływu nowych
projektów rozwoju produktu.
Projektowanie inteligentnych produktów wymaga istotnych zmian w
procesach rozwoju produktów. Łącząc cyfrowe i fizyczne prototypowanie,
nowe technologie rewolucjonizują procesy rozwoju produktów. Inteligentne
produkty są zdolne do gromadzenia informacji i interakcji z otoczeniem bez
ingerencji człowieka przez cały cykl życia produktu. Aby umożliwić
tworzenie wysoce elastycznych produktów po przystępnej cenie,
przedsiębiorstwa przechodzące na branżę 4.0 stają przed wyzwaniem
wprowadzenia zaawansowanych technologii, takich jak Augmented Reality i
Virtual Reality, do prototypowania i rozwoju produktów. Ten nowy rozwój
będzie wymagał nowych badań nad nową organizacją, funkcjami i
strukturami zespołów roboczych.
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TEST

Pytanie nr 1: Do jakiego celu powinien dążyć pracownik w zespole?
Odpowiedź 1 Każdy pracownik dąży do osiągnięcia własnego celu
Odpowiedź 2 Grupy pracowników realizują cel specyficzny dla tej grupy
Odpowiedź 3 Każdy członek zespołu pracuje indywidualnie
Odpowiedź 4 Zespół ma wspólny cel i wszyscy pracownicy dążą do jego
osiągnięcia.
Prawidłowa odpowiedź : 4
Pytanie nr 2: Jakie są podstawowe cechy pracy zespołowej?
Odpowiedź 1 Koordynacja, komunikacja, spójność
Odpowiedź 2 Regularna ocena
Odpowiedź 3 Demokratyczny wybór
Odpowiedź 4 Bezpieczeństwo w pracy
Odpowiedź 5 Wykorzystanie nowoczesnych technologii
Prawidłowa odpowiedź : 1
Pytanie nr 3: Co jest związane z rozwiązywaniem konfliktów?
Odpowiedź 1 Rozwiązywanie konfliktów w zespole skupia się tylko na
niektórych problematycznych pracownikach
Odpowiedź 2 Rozwiązywanie konfliktów polega na ograniczaniu,
eliminowaniu lub łagodzeniu wszelkich form i rodzajów konfliktów.
Odpowiedź 3 Rozwiązywanie konfliktów polega na szukaniu sposobów na
łączenie konfliktów i kreatywności
Odpowiedź 4 Rozwiązywanie konfliktów ma na celu zachęcanie do
konfliktów, ponieważ są one niezbędne do normalnego funkcjonowania
zespołu
Prawidłowa odpowiedź: 2
Pytanie nr 4: Co wpływa na wyniki zespołu?
Odpowiedź 1 Na wyniki zespołu wpływa wiek pracowników
Odpowiedź 2 Tylko wielkość zespołu ma wpływ na wyniki
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Odpowiedź 3 Tylko członkostwo w zespole ma wpływ na jego wyniki
Odpowiedź 4 Cele i wyniki zespołu zależą od finansów, a nie od wielkości i
składu zespołu.
Odpowiedź 5 Wielkość i skład zespołu mają wpływ na procesy i wyniki
zespołu.
Prawidłowa odpowiedź: 5
Pytanie nr 5: Jakich członków potrzebują zespoły, aby opracowywać
nowe produkty?
Odpowiedź 1 Tylko specjaliści z danej dziedziny technicznej
Odpowiedź 2 Projektanci i specjaliści z dziedziny produkcji i handlu
Odpowiedź 3 Specjaliści z zakresu inżynierii, projektowania, zarządzania,
dziedzin technicznych, inżynierii informacji i oprogramowania, marketingu,
sprzedaży, wsparcia, produkcji, rozwoju procesów, jakości i finansów.
Odpowiedź 4 Tylko projektanci
Odpowiedź 5 Specjaliści z działów marketingu, sprzedaży i finansów
Prawidłowa odpowiedź : 3
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Ethical issues and societal impact of design in Mechatronics and Robotics

CELE
KSZTAŁCE NI A

Z AS OBY
WIEDZY

Roboty się zmieniają, aby móc pracować razem z ludźmi. Moduł ten
poszerzy wiedzę uczących się o konsekwencjach relacji człowiek-robot
i uwrażliwi ich na to, co nadal należy zrobić w tej dziedzinie. Moduł
może również zapewnić wiedzę na temat współpracy człowiek-robot,
w szczególności w kontekście robotów społecznych.
Edytor: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice,
Slovakia)
Etyka w robotyce to dziedzina naukowa, która dąży do zrozumienia i
zarządzania implikacjami etycznymi i wpływem społecznym
technologii robotyki, w szczególności robotów inteligentnych /
autonomicznych. Podstawowym celem jest zachęcanie do etycznego
projektowania robotów i zapewnienie, że roboty będą wykorzystywane
dla dobra ludzkości.
Postrzegana pilność zajęcia się zagadnieniami etyki robotów wynika z
lekcji najnowszej historii nauki - fizyka jądrowa i inżynieria genetyczna
miały szeroko zakwestionowane lub wprost katastrofalne
konsekwencje. W wielu krajach, pod presją opinii publicznej, ich
wnioski zostały porzucone lub poddane kontroli rządu. Biorąc pod
uwagę, że w XXI wieku ludzkość prawie na pewno będzie blisko
współistnieć ze sztuczną inteligencją i robotami, robotyka musi zająć
się palącymi problemami etycznymi związanymi z konsekwencjami
społecznymi i ekonomicznymi rosnącego wykorzystania robotów.
Wśród najważniejszych zagadnień wymienia się dziś następujące
problemy:
- Czy roboty stanowią zagrożenie dla ludzi w bliższej i dalszej
perspektywie czasowej?
- Czy niektóre zastosowania robotów budzą wątpliwości etyczne (np.
w służbie zdrowia lub w konfliktach zbrojnych)?
- W jaki sposób można zaprojektować roboty działające „etycznie”?
- Jakie zasady powinny zostać nałożone na działanie i stosowanie
robotów w celu zminimalizowania problemów etycznych.
Podsumowując, etyka w robotyce musi zadbać o to, aby zastosowanie
sztucznej inteligencji nadawało pierwszeństwo bezpieczeństwu ludzi
ponad przydzielone zadania i bezpieczeństwo maszyn.
Symbioza ludzi i robotów
Przyszłość inteligentnej robotyki wiąże się ze zmianą paradygmatu, od
całkowicie autonomicznych, samotnych robotów pracujących w
danym niezmiennym środowisku, do zrobotyzowanych systemów, w
których roboty pracują w symbiozie z ludźmi i ich inteligentnymi lub
społecznymi środowiskami. Oczekuje się, że roboty symbiotyczne
będą odgrywać rolę partnerów dla ludzi, w tym w zadaniach
kreatywnych i innowacyjnych. Jednocześnie roboty wykonujące
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samodzielnie niektóre zadania mogą poprosić o pomoc
współpracowników ludzi. W tym otoczeniu ludzie i roboty muszą
nawiązywać wzajemne relacje, które prowadzą do współpracy i
wzajemnego uczenia się.
Ten nowy paradygmat umożliwi włączenie sztucznej inteligencji i
robotyki do większej liczby aspektów życia społecznego. Jest
prawdopodobne, że w kolejnych latach sztuczna inteligencja stanie się
tak powszechna w naszym codziennym życiu, jak dzisiaj komputery.
Chociaż ten nowy paradygmat może uprościć zadania robotów
(ponieważ roboty nie muszą być w pełni autonomiczne), stawia także
nowe wyzwania. W systemie symbiotycznym robot musi zostać
poinformowany o możliwościach inteligentnego środowiska i nauczyć
się z nich korzystać. Robot musi również zostać zaprojektowany w taki
sposób, aby nie powodował obrażeń i szkód dla ludzi znajdujących się
w jego obszarze roboczym. Problemy te zostały już rozwiązane w
takich dziedzinach, jak bezpieczna interakcja człowiek-robot,
inteligencja otoczenia i inteligentne obiekty, a także autonomiczna
robotyka. Obecne wielkie wyzwania w inteligentnej robotyce, takie jak
lokalizacja, rozpoznawanie obiektów i manipulacja, staną się łatwiejsze
do realizacji. Pojawią się jednak nowe wyzwania dla badaczy, a
mianowicie sposób zapewnienia wymiany informacji i koordynacji
między ludźmi, robotami i obiektami.
ĆWICZENIE
OBE JM UJ ĄCE
P R ACĘ
ZESPOŁOW Ą

Tytuł
Niepożądane cechy robota
Cele
Celem tego ćwiczenia jest zastanowienie się nad etycznymi
implikacjami robotyki.
Czas trwania ćwiczenia
20 do 40 minut
Opis
Zespoły powinny sporządzić listę funkcji lub możliwości, których
roboty nigdy nie powinny mieć, i wyjaśnić, dlaczego tak jest.
Podpowiedzi/przydatne porady
Instruktorzy mogą zachęcać zespoły do omawiania filmów
fabularnych lub programów, które dotyczą tych tematów, oraz do
dzielenia się opiniami na temat poruszanych w nich problemów.
Wdrożenie
Ćwiczenie można zorganizować w zwykłym pokoju do nauki.
Niezbędne wyposażenie obejmuje flipchart, kolorowe długopisy lub
ołówki, karteczki.
To samo ćwiczenie można wykonać za pomocą laptopów i
komputerów (co najmniej 1 na grupę), w którym to przypadku
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uczniowie mogą przedstawić swoje wyniki jako prezentację power
point.
Ocena
Ocena peer-to-peer - każda grupa jest oceniana przez inne grupy.
Zwycięzca może zostać wybrany na podstawie tych ocen.
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Dodatkowe zasoby wiedzy

DEFINICJE I
POJĘCIA

Konsekwencje rozprzestrzeniania się robotów
Obecnie robot może być gospodynią domową lub partnerem w
różnych zadaniach. Roboty są nadal w większości zaprojektowane do
wykonywania zadań, których ludzie nie chcą wykonywać sami lub nie
mogą wykonać wystarczająco bezpiecznie lub dokładnie. Jednak w
przyszłości roboty będą coraz częściej narażane na sytuacje, w których
będą słuchać i komunikować się z ludźmi.
Automatyzacja pracy
Korzystanie z robotów w działalności człowieka ma wiele zalet (np.
można zaobserwować lepsze wyniki operacji wspomaganych robotem
niż operacje klasyczne). Jednak roboty mogą również zakłócać
przyszłe relacje społeczne. W ciągu następnych dziesięcioleci roboty
mogą spowodować utratę pracy przez wielu pracowników. Proces ten
już się rozpoczął, ale ma on gwałtownie narastać i wpływać na coraz
więcej sektorów gospodarki. Najbardziej wrażliwe kategorie prac
dotyczą rutynowej pracy fizycznej, montażu, transportu itp., tj. prac
składających się z powtarzalnych zadań.
Robot jako współpracownik
Jak wspomniano powyżej, roboty będą wkrótce działać razem z
ludźmi w coraz bardziej zespołowy sposób - „robot” stanie się „cobotem”. Będzie to miało głęboki wpływ na środowisko pracy i będzie
wymagało opracowania nowych kodeksów etyki pracy.
Roboty humanoidalne
Robot o ogólnym wyglądzie człowieka (twarzy i ciała) wkrótce stanie
się powszechny. Roboty humanoidalne mogą być używane w życiu
codziennym, gdzie mogą wykonywać prace, których ludzie nie chcą
wykonywać lub nie mogą wykonywać bardzo skutecznie. Co ważne,
mogą to zrobić za koszt znacznie niższy niż wynagrodzenie
pracownika. Takie roboty będą prawdopodobnie wykorzystywane do
usług domowych, opieki medycznej, sprzątania, bezpieczeństwa,
dostarczania informacji itp. Chociaż roboty te będą wyglądać coraz
bardziej realistycznie (tj. jak ludzie), nie będą miały zdolności
poznawczych ani fizycznej autonomii. Jednak użycie androidów
(przypominających mężczyznę) i gnoidów (przypominających kobietę)
może wywołać wiele nowych problemów etycznych, z którymi
społeczeństwo będzie musiało się zmierzyć.
Roboty społeczne
Socioroboty (roboty społeczne, towarzyskie, uspołecznione lub
społeczne roboty asystujące) mają na celu pomagać ludziom (podobnie
jak inne roboty asystujące), ale są zaprojektowane tak, aby działały
poprzez interakcje społeczne. Roboty społeczne asystujące mogą
pracować jako opiekunowie. Mogą być używane jako towarzysze w
domach opieki i szkołach.
Przyszłe

rozpowszechnianie

takich

robotów

wymagać

będzie
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opracowania
i
stopniowego
doskonalenia
odpowiednich
wysokowydajnych interfejsów człowiek-robot, znanych jako HRI
(mowa, dotykowe, wizualne). Oczekuje się, że robot społeczny
asystujący już niedługo berdzie w stanie:
• Zrozumieć i współdziałać z otoczeniem
• Wyrażać i / lub postrzegać emocje
• Komunikować się poprzez dialog
• Nawiązywać i / lub podtrzymywać kontakty społeczne
• Używać gestów
• Projektować/zmieniać swojaą osobowość / charakter
• Rozwijać i / lub uczyć się kompetencji społecznych.
Najczęstsze funkcje obecnie dostępne w robotach społecznych
asystujących to mowa i gesty. Jest prawdopodobne, że nowe funkcje
będą się rozwijać w miarę postępów w tej dziedzinie.
Technologia cyborga
Cyborg (organizm cybernetyczny) to istota z organicznymi i
biomechatronicznymi częściami ciała. Cyborg różni się od Androida:
jest organizmem, który przywrócił swoją funkcję lub zwiększył swoje
zdolności poprzez nieodwracalną integrację sztucznych komponentów
lub technologii. Technologia Cyborga ma na celu zaprojektowanie
protez neuromotorycznych w celu przywrócenia utraconej
funkcjonalności, zastępując ją w sposób jak najbardziej podobnydo
oryginalnej (utrata ramienia lub dłoni, utrata wzroku itp.). Technologie
cyborga charakteryzują się biokompatybilnością, rozproszoną
inteligencją i częściową autonomią. Przykłady obejmują
mechatroniczne kończyny, aparaty słuchowe i optyczne
przymocowane bezpośrednio do układu nerwowego lub wózków
inwalidzkich dla osób poważnie niepełnosprawnych.
Technologie cyborga wchodzą w szarą strefę, jeśli chodzi o etykę,
ponieważ naruszają one powszechnie akceptowane rozróżnienie
między człowiekiem a maszyną. Podczas gdy poprawa lub
przywrócenie funkcji fizycznych nie stanowi większego problemu,
obawy etyczne staną się powszechne, jeśli takie technologie zaczną
zmieniać świadomość lub funkcje umysłowe osoby podczas integracji
jej z maszyną.
Perspektywy na przyszłość robotyki i etyki w robotyce
Roboty nowej generacji prawdopodobnie będą w stanie:
(a) współpracować i współistnieć z ludźmi
(b) pomagać ludziom zarówno fizycznie, jak i psychicznie
(c) przyczyniać się do budowy bezpiecznego i harmonijnego
społeczeństwa.
Liczba robotów stosowanych w społeczeństwie (przemysłowych,
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usługowych / społecznych, inteligentnych / autonomicznych) wciąż
rośnie i bedzie rosnąć, a roboty będą coraz bardziej bezpośrednio
angażować się w życie ludzi na różne sposoby. Niektóre aplikacje
prawdopodobnie będą mile widziane i pozytywnie odbierane przez
ludzi. Inne mogą budzić kontrowersje, a nawet mogą być szkodliwe.
Obszarem robotyki, który budzi obecnie największe obawy etyczne i
są zastosowania wojskowe / wojenne, zwłaszcza autonomicznych
robotów zabójców. Jednak roboty społeczne mogą również
powodować wiele etycznych dylematów ze względu na ich tendencję
do zatarcia rozróżnienia między ludzką świadomością a sztuczną
inteligencją. Wiele zwyczajów i praktyk społecznych będzie wymagać
zmiany lub dostosowania do nowego środowiska, w którym bedą
obecne roboty.
Na pewno efekt zwiekszenia udziału robotów w naszym środowisku
będzie różny dla różnych osób i grup społecznych. Podczas gdy
niektórzy postrzegają rewolucję robotów jako zwycięstwo, inni
postrzegają ją jako stratę i źródło zagrożenia. W miarę
rozprzestrzeniania się aplikacji robotów takie kwestie etyczne będą
prawdopodobnie coraz wyraźniejsze, trudniejsze i coraz bardziej
niemożliwe do zignorowania. Choć obecnie mechatronika i robotyka
rozwijają się nieco poza kontrolą publiczną, wkrótce się to zmieni.
Przyszli pracownicy w tych obszarach muszą być przygotowani do
sprostania większym wymaganiom w zakresie komunikacji naukowej,
odpowiedzialności etycznej i kontroli publicznej.
Podsumowując, podstawowe problemy w etyce robotów to:
- mozliwości różnego uzycia tych samych robotów (roboty mogą być
używane lub nadużywane)
- antropomorfizacja robotów, która zatrze rozróżnienie między ludźmi
a maszynami
- symbioza człowiek-robot, która będzie wymagać znacznej zmiany w
środowisku pracy i normach
- zwiększenie integracji interakcji społecznych i rozwój technologii, co
zmieni sposób komunikacji robotów z człowiekiem i wpłnie na wiele
relacji społecznych
- nierówności społeczne, które mogą wzrosnąć w miarę przejmowania
przez roboty robotów i / lub gdy niektóre regiony geograficzne lub
grupy społeczne pozostają w tyle w procesie automatyzacji i rozwoju
technologicznego.
British Standards Institute opublikował pierwszy na świecie standard
etycznych wytycznych dotyczących projektowania robotów: BS8611, w
kwietniu 2016 r. (BSI, 2016). Został on opracowany przez komitet
naukowców, akademików, etyków, filozofów i użytkowników w celu
przekazania wskazówek na temat potencjalnych zagrożeń i środków
ochronnych przy projektowaniu i stosowaniu robotów i systemów
autonomicznych. Japońskie Towarzystwo Sztucznej Inteligencji
opublikowało
własne
Wytyczne
Etyczne
(JSAI,
2017).
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UŻYTECZNE LINKI

https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_ethics/
https://www.bbc.com/news/31047780
http://www.isfdb.org/cgi-bin/pl.cgi?57563
https://www.youtube.com/watch?v=OvB6cYzDkcg
https://www.youtube.com/watch?v=JTGsdezDAho

ĆWICZENIE
DLA
I NDYW IDUALN
EGO UCZNIA

Tytuł
Robot społeczny
Cele
Celem jest zaangażowanie ucznia w tworzenie projektu robota, przy
jednoczesnym uwzględnieniu związanych z tym kwestii społecznych i
etycznych
Czas trwania ćwiczenia
1 to 3 godziny
Opis
Uczący się powinien opisać cechy społecznie wspomagającego robota,
który ma pracować z niepełnosprawnymi dziećmi
Podpowiedzi/pożyteczne porady
Instruktor powinien zasugerować zasoby lub strony internetowe, które
mogą pomóc uczniom. W szczególności zasoby te powinny zawierać
informacje o robotach społecznych. Alternatywnie ćwiczenie może
być poprzedzone dyskusją w klasie na temat robotów społecznych.
Wdrożenie
Jest to działanie na rzecz samodzielnego uczenia się. Uczeń powinien
mieć możliwość korzystania z dowolnych zasobów (online lub
biblioteki) w celu zebrania wiedzy i generowania własnych
innowacyjnych pomysłów.
Ocena
Oceny powinien dokonać instruktor. W celu uproszczenia oceny
można zaprojektować szablon dla wyników ćwiczenia.

TEST

Pytanie nr 1: Jaki jest główny obszar badań w dziedzinie etyki w
robotyce?
Odpowiedź 1 Etyka w robotyce zajmuje się tylko zachowaniem ludzi
wobec robotów
Odpowiedź 2 Podstawowym celem etyki w robotyce jest
umożliwienie moralnego projektowania, rozwoju i
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użytkowania robotów z korzyścią dla ludzkośc.
Odpowiedź 3 Głównym celem badań etyki w robotyce jest zbadanie
zastosowania robotów w konfliktach wojennych
Odpowiedź 4 Etyka w robotyce bada różne rozwiązania techniczne
dla robotów
Poprawne odpowiedzi:

2

Pytanie nr 2: Z czego składa
robotyczny?

się

symbiotyczny

system

Odpowiedź 1 System symbiotyczny składa się z robota wykonującego
określone czynności.
Odpowiedź 2 Symbiotyczne systemy robotyczne składają się z
robota, człowieka i (inteligentnego) środowiska
współpracującego przy wykonywaniu zadań.
Odpowiedź 3 System symbiotyczny powstaje, gdy człowiek
programuje robota do wykonania określonego zadania.
Odpowiedź 4 Każde zrobotyzowane miejsce pracy jest systemem
symbiotycznym
Odpowiedź 5 Symbiotyczne systemy robotyki jeszcze nie istnieją
Poprawne odpowiedzi: 2
Pytanie nr 3: Co to jest cyborg?
Odpowiedź 1 Robot podobny do człowieka
Odpowiedź 2 Bajkowe stworzenie
Odpowiedź 3 Robot, który współpracuje z człowiekiem
Odpowiedź 4 Robot zaprojektowany do pracy w kosmosie
Odpowiedź

Organizm z organicznymi i biomechatronicznymi
częściami ciała zintegrowanymi nieodwracalnie.

Poprawne odpowiedzi: 5
Pytanie nr 4: jakie są oczekiwania od robotów nowej generacji?
Odpowiedź 1 Roboty nowej generacji będą działać w kosmosie
Odpowiedź 2 Roboty nowej generacji
niebezpieczne zadania.

wykonają

wszystkie

Odpowiedź3 Roboty nowej generacji będą partnerami, które
współistnieją z ludźmi i pomagają ludziom fizycznie i
psychicznie
Odpowiedź4 Roboty nowej generacji będą kontrolować ludzi.
Poprawne odpowiedzi: 3
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