
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M336 – Metody numeryczne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy programowania”, „Informatyka” 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych metod numerycznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca w 
środowisku programistycznym.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez stworzenie 
samodzielnych programów realizujących wskazane problemy; zaliczenie testu z wykładów, 
obecność na wykładach. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia: rodzaje i źródła błędów w obliczeniach numerycznych; cyfry znaczące; 
zbieżność a stabilność obliczeń. Metody interpolacji: Lagrange’a, Czebyszewa, Hermita. 
Metody aproksymacji: Czebyszewa, najmniejszych kwadratów, Sheparda. Ekstrapolacja. 
Aproksymacja w obszarach dwuwymiarowych. Numeryczne całkowanie: kwadratury proste i 
złożone; całki pojedyncze i wielokrotne. Numeryczne różniczkowanie funkcji; generacja 
wzorów różnicowych. Numeryczne metody rozwiązywania układów liniowych równań 
algebraicznych. Klasyfikacja metod; metody eliminacji: Gaussa-Jordana, Choleskiego; 
metody iteracyjne: Jacobiego i Gaussa-Seidela. Numeryczne metody rozwiązywania 
nieliniowych równań algebraicznych: Metoda iteracji prostej Newtona (Newtona-Raphsona). 
Numeryczne rozwiązywanie układu zwyczajnych równań różniczkowych; problem 
początkowy, problem brzegowy. Metoda różnic skończonych. 
Laboratoria  
Samodzielne wykonanie trzech projektów przy pomocy pakietu Maple. Prezentacja 
otrzymanych wyników.  

Literatura podstawowa  
[1] Bjorck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN 1987. 
[2] Fortuna Z. i inni. Metody numeryczne, WNT 1982. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej, PWN 1975. 
[2] Jankowska J., M. Jankowski M.: Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1, WNT 

1981. 
[3] Dryja M., Jankowska J., Jankowski M.: Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 

2, WNT 1982. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Adam Wróblewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M337 – Podstawy programowania 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 5 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 5 W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Technologie informacyjne, Informatyka 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstaw języka programowania komputerów 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca w 
środowisku programistycznym  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez stworzenie 
samodzielnego programu realizującego w języku C++ wskazane algorytmy; obecność na 
wykładach i test z wykładów 
Ocena ko ńcowa:  średnia ważona z zaliczenia laboratorium (0.7) i wykładów (0.3) 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Model komputera wg. von Nuemana. Cykl rozkazowy. Pamięć operacyjna (bit, byte, słowo, 
rozkaz, adres). Binarny zapis informacji liczbowej i nie-liczbowej. Stało- i zmiennopozycyjny 
zapis liczby. Nadmiar, niedomiar. Pojęcie i podstawowe cechy algorytmu. Podstawowe typy 
algorytmów. Złożoność czasowa i obliczeniowa algorytmu. Podstawowe typy i struktury 
danych. Program jako sposób realizacji algorytmu. Schemat pracy nad tworzeniem 
programu: edycja, kompilacja, konsolidacja, wykonanie, docieranie i testowanie. Poziomy 
języków programowania. Wyrażenia i przypisania. Podstawowe instrukcje sterujące, 
deklaracje danych. Funkcja i sposoby przekazywania jej parametrów. 
Laboratoria  
Poznanie środowiska pracy (DEV C++, Visual Studio). Tworzenie programów w języku C++. 
Dołączanie bibliotek. Operacje wejścia/wyjścia (funkcje, strumienie). Formatowanie danych 
wyjściowych. Analiza błędów wykonania. Zastosowanie podstawowych instrukcji sterujących 
(warunkowa, pętle for, while) na przykładach różnych algorytmów. Budowa i wykorzystanie 
własnych funkcji. Deklaracja i obsługa zmiennych tablicowych. Podstawowa obsługa plików 
zewnętrznych. 

Literatura podstawowa  
[1] Wirth Niklas:, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1983. 
[2] Grębosz Jerzy:, Symfonia C ++ Standard, Editions 2000 Kraków, 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kernighan Brian W.:, Język ANSI C, Warszawa : WNT, 2004. 
[2] Zboś Danuta:, Podstawy programowania w C: podręcznik dla studentów wyższych szkół 

technicznych, PK, Kraków 2002. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jan Bielski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M338 - Podstawy teorii spr ężysto ści  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Wytrzymałość materiałów. 

Założenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstaw liniowej teorii sprężystości w opisie 
Lagrange’a i Euler’a, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w sformułowaniu 
przemieszczeniowym i naprężeniowym, zapoznanie się z elementami termo-sprężystości.  

Metody dydaktyczne:  zapoznanie studentów z elementami rachunku tensorowego, aktywny 
udział studentów w rozwiązywaniu typowych zadań na ćwiczeniach, indywidualne 
rozwiązanie zadań o podwyższonym stopniu trudności pod opieką prowadzącego.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny, egzamin ustny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Elementy rachunku tensorowego, podstawy fizyczne stanu sprężystego, stan odkształcenia 
w opisie Lagrange’a i Euler’a, gradient deformacji, tensory odkształcenia Greena i 
Almansiego, równania nierozdzielności odkształceń, stan naprężenia, tensory naprężenia 
Cauchy’ego i Pioli-Kirchhoffa, pochodna materialna, równania ruchu i równowagi ciała 
sprężystego, podstawy termodynamiczne, równania konstytutywne, związki Duhamela-
Neumanna, sformułowanie podstawowego zagadnienia teorii sprężystości, ogólne 
twierdzenia i równania elastostatyki (sformułowanie przemieszczeniowe i naprężeniowe), 
równania Beltrami’ego-Michella, funkcje naprężeń, równania teorii sprężystości we 
współrzędnych walcowych i sferycznych, zagadnienia dwuwymiarowe (płaski stan 
naprężenia, płaski stan odkształcenia), wybrane zagadnienia przestrzenne, przykłady i 
zastosowania.  
Ćwiczenia  
Tensory kowariantne i kontrawariantne, działania na tensorach, operacje na tensorach 
odkształceń w opisie Lagrange’a i Euler’a, transformacja tensora naprężenia, naprężenia 
główne, wyznaczanie pól odkształceń i naprężeń w ośrodkach sprężystych, analiza ruchu i 
równowagi ciała sprężystego, zastosowanie równań elastostatyki, dobór funkcji naprężeń 
Prandtla lub Airy’ego, rozwiązanie zagadnień dwuwymiarowych: skręcania prętów 
sprężystych o przekroju jednospójnym lub wielospójnym, Flamanta, klina, stempla, 
Boussinesq’a, rozwiązanie wybranych zagadnień przestrzennych.  

Literatura podstawowa     
[1] Nowacki W.:Teoria Sprężystości, PWN, Warszawa 1970. 
[2] Marsden J.E., Hughes T.J.R.: Mathematical Foundations of Elasticity, Dover Pub., 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Krzyś W., Życzkowski M.: Sprężystość i plastyczność, PWN, Warszawa 1962. 
[2] Fung Y. C.: Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 

Kod - nazwa 
przedmiotu M339 - Modele i metody plastyczno ści 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Wytrzymałość materiałów, Podstawy teorii 
sprężystości 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi elementami plastyczności 
materiałów inżynierskich. Zdobycie umiejętności w zakresie metod analitycznych i 
komputerowych rozwiązywania wybranych problemów inżynierskich. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach oraz ćwiczeniach, samodzielne 
przygotowanie i prezentacja zadanych problemów inżynierskich z wykorzystaniem 
załączonych programów MES (dyskietka dołączona do podręcznika) 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 75% zajęć oraz 
zaliczenie kolokwiów 
Ocena ko ńcowa:  prezentacja referatu oraz zdanie egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Modele materiałów niesprężystych. Kryteria idealnej plastyczności materiałów. Podstawowe 
twierdzenia i równania idealnej plastyczności. Podstawowe metody analityczne i numeryczne 
w rozwiązywaniu zagadnień teorii plastyczności. Zastosowanie metody numerycznego 
całkowania, metody różnic skończonych w problemach idealnej plastyczności. Wybrane 
jednowymiarowe zagadnienia idealnej plastyczności. Równania stanu i równania ewolucji dla 
materiałów ze wzmocnieniem plastycznym. Macierzowe sformułowania przyrostowej teorii 
plastyczności, budowa macierzy konstytutywnej, analiza płaskiego stanu naprężenia i 
płaskiego stanu odkształcenia, przykłady zastosowań. 
Ćwiczenia  
Przykłady jednowymiarowych zagadnień teorii plastyczności: rozciąganie/ściskanie, 
obciążenia przeciwzwrotne, sprężysto-plastyczne skręcanie prętów kołowo-symetrycznych i  
zginanie belek i ram, krzywe graniczne, analiza przystosowania plastycznego. Analityczne i 
numeryczne metody rozwiązywania złożonych zagadnień sprężysto-plastycznych: metody 
analogii w problemach skręcania prętów pryzmatycznych, przykłady sprężysto-plastycznych 
zagadnień kołowo-symetrycznych, zastosowanie metod schematów kinematycznych w 
ocenie nośności płyt i powłok. Przykłady numerycznego rozwiązywania problemów 
wzmocnienia plastycznego: numeryczne całkowanie rurki cienkościennej w złożonym stanie 
rozciągania i skręcania, zastosowanie macierzowych równań teorii przyrostowej wzmocnienia 
plastycznego do zagadnień płaskich. 

Literatura podstawowa    
[1] Ganczarski A., Skrzypek J.: Plastyczność materiałów inżynierskich. Wyd. PK 2009. 
[2] Skrzypek J.: Plastyczność i pełzanie. PWN, W-wa 1986. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Życzkowski M.: Obciążenia złożone w teorii plastyczności. PWN W-wa 1973. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK 



Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M−1) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M340 - Modele i metody reologii 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość Materiałów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z modelami liniowymi, odcinkowo liniowymi i 
nieliniowymi ciał reologicznych. Poznanie typowych procesów reologicznych. Nabycie 
umiejętności obliczeń inżynierskich z uwzględnieniem wpływu czasu. 

Metody dydaktyczne:  wykład z wykorzystaniem mini skryptów do każdego zagadnienia, 
samodzielne rozwiązywanie problemów w ranach ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  cztery sprawdziany + zadanie domowe 
Ocena ko ńcowa:  ocena średnia ze sprawdzianów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe procesy reologiczne (pełzanie, relaksacja), badania i dane eksperymentalne. 
Modele ciał liniowo lepko-sprężystych – zasady budowy. Zapis całkowy związków 
fizycznych. Modele ciał odcinkowo liniowych. Nieliniowe funkcje naprężenia, czasu , 
temperatury. Związki fizyczne dla naprężeń zmiennych w czasie (teoria całkowitego 
odkształcenia, teorie umocnienia zależnego od czasu i od odkształcenia, teoria starzenia). 
Uogólnienia dla przypadku złożonego stanu naprężenia. Teorie zniszczenia w warunkach 
pełzania. Analogia sprężysto – lepko sprężysta. 
Ćwiczenia  
Budowa modeli ciał liniowo lepko-sprężystych. Wyprowadzanie równania różniczkowego 
modelu i na jego podstawie równań dla pełzania prostego i relaksacji prostej. Identyfikacja 
parametrów modelu. Analiza prostych problemów wytrzymałościowych w warunkach 
pełzania: rozciąganie, skręcanie, zginanie. Zjawisko utraty stateczności w warunkach 
pełzania. Określanie czasu zniszczenia. Cylindry grubościenne w warunkach pełzania 
(analogia Alfreya – Hoffa). 

Literatura podstawowa  
[1] Nowacki W.: Teoria pełzania. PWN 1980. 
[2] Skrzypek J.: Plastyczność i pełzanie. Teoria, zastosowania, zadania. PWN, W-wa 1986. 
[3] Chrzanowski M.: Reologia ciał stałych. Wyd. Pol. Krakowskiej, Kraków 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Malinin N.N., Rżysko J.: Mechanika Materiałów. PWN 1988. 
[2] Jakowluk A.: Pełzanie i zmęczenie w materiałach. PWN 1993. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 

Kod - nazwa 
przedmiotu M341 - Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + P15 3  

Niestacjonarne - I stopie ń III 6 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Wytrzymałość materiałów, Podstawy teorii 
sprężystości 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z danymi eksperymentalnymi oraz 
podstawami modelowania nowoczesnych materiałów. Zdobycie umiejętności w zakresie 
bodowy modeli konstytutywnych nowoczesnych materiałów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach oraz projektach, samodzielne 
przygotowanie i prezentacja projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja i zaliczenie projektu i kolokwium oraz 
egzaminu pisemnego. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna z zaliczenia projektu i egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Modelowanie materiałów sprężystych i sprężysto-kruchych (metale, stopy metali żeliwo, 
beton, ceramiki, kompozyty, biomateriały). Klasy symetrii materiałów sprężystych; 
ograniczenie zakresu sprężystego w materiałach ciągliwych i kruchych. Modelowanie 
materiałów sprężysto-plastycznych ze wzmocnieniem (metale i stopy metali). Opis 
materiałów reologicznych (metale i ich stopy w podwyższonych i obniżonych temperaturach, 
tworzywa sztuczne). Modele sprzężonych z rozwojem uszkodzeń (materiały kruche, ciągliwe 
z uszkodzeniami, rozwój uszkodzeń towarzyszących pełzaniu). Charakterystyki termiczne i 
mechaniczne nowoczesnych materiałów (kompozyty typu MMC i CMC, oraz FGM i TBC). 
Projekt  
Zastosowanie modeli jednowymiarowych (sprężyste, plastyczne, reologiczne), obciążenia 
cykliczne. Modelowanie problemów w obecności uszkodzeń. Zastosowanie równań 
sprężystości materiałów izotropowych i ortotropowych. Modelowanie naprężeń termicznych i 
uszkodzeń w materiałach kruchych. Kryteria uplastycznienia materiałów izotropowych oraz 
anizotropowych. Modelowanie wzmocnienia plastycznego oraz ruszkodzeń w materiałach 
sprężysto-plastycznych. Modelowanie pełzania metali w podwyższonych temperaturach w 
obecności uszkodzeń. Modelowanie intermetalików i kompozytów metalowo-ceramicznych. 

Literatura podstawowa    
[1] Skrzypek J.: Podstawy mechaniki uszkodzeń. Podręcznik, Wydawnictwo PK 2006. 
[2] Skrzypek J.: Plastyczność i pełzanie, Teoria, zastosowania, zadania, PWN, 1986 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ganczarski A. Skrzypek J.: Plastyczność materiałów inżynierskich, PK, 2009 
[2] Życzkowski M.: Combined loadings in the theory of plasticity. PWN, W-wa 1981. 
[3] Ottosen N., Ristinmaa M.: The mechanics of constitutive modeling. Elsevier, 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M−1) 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M342 – Konstrukcje i materiały kompozytowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 7 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 7 W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z materiałami anizotropowymi i sposobami opisu 
ich właściwości 

Metody dydaktyczne:  rozwiązanie dwóch indywidualnych problemów projektowych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów indywidualnych i 
kolokwium zaliczeniowe 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja materiałów kompozytowych; krótka charakterystyka własności umocnień i 
osnowy; wprowadzenie podstawowych pojęć i określeń. Charakter krzywych σ-ε dla 
kompozytów; klasyfikacja postaci macierzy sztywności w zakresie sprężystym (przejście od 
materiałów anizotropowych do izotropii), efekty hygrotermiczne, efekty lepko-sprężyste; 
efekty piezo-elektryczne; rodzaje badań doświadczalnych. Opis własności mechanicznych 
warstw indywidualnych, laminatów i hybrydów; transformacja z lokalnego do globalnego 
układu współrzędnych; pojęcie konfiguracji laminatu; typowe konfiguracje w laminatach 2D. 
Formy zniszczenia struktur kompozytowych w przypadku obciążeń statycznych i okresowo 
zmiennych w czasie; kryteria zniszczenia w sensie pękania osnowy, oddzielenia włókien od 
osnowy; delaminacji; pękania włókien. Hipotezy kinematyczne stosowane w opisie 
deformacji 2D struktur kompozytowych; podejście lokalne, lokalno-globalne i globalne. 
Hipotezy statyczne; funkcjonały Hamiltona, Lagrange’a i Hellingera-Reissnera; 
wyprowadzenie zależności podstawowych dla 2D płyt i powłok. Przykłady analizy 
wyboczenia i optymalizacji struktur kompozytowych; wpływ konfiguracji laminatu oraz rodzaju 
stosowanej teorii. 
Laboratoria  
Porównanie krzywych zniszczenia typu FPF dla różnych kryteriów – studenci otrzymują 
indywidualne dane w postaci rodzaju materiału kompozytowego, konfiguracji laminatu oraz 
dwóch postaci kryterium – zadania wykonywane indywidualnie stosując program Mathcad. 
Określenie optymalnej konfiguracji laminatu z uwagi na maksimum siły powodującej utratę 
stateczności lub maksimum drgań swobodnych; studenci otrzymują jako dane rodzaj 
struktury, rodzaj hipotezy kinematycznej oraz typ obciążenia; analiza rozpoczyna się od 
wariacji funkcjonału; rozważane będą wielowarstwowe laminaty typu cross-ply i angle-ply. 

Literatura  podstawowa  
[1] Muc A., Mechanika kompozytów włóknistych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003. 
[2] Muc A., Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich 

wytwarzania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M343 - Stateczno ść konstrukcji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Matematyka, Wytrzymałość materiałów 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiadomości dotyczących analizy stateczności 
prętów i układów prętowych w zakresie sprężystym i niesprężystym. 

Metody dydaktyczne:  aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie 
kolokwiów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i kryteria stateczności, ujecie energetyczne. Stateczność modeli 
prętowych. Stateczność sprężysta prętów prostych osiowo ściskanych: uogólnione 
zagadnienie Eulera, ogólne zachowanie sie obciążenia, zagadnienia niekonserwatywne, stan 
pokrytyczny, pręt w ośrodku sprężystym. Metody przybliżone obliczania obciążeń 
krytycznych. Wyboczenie sprężysto-plastyczne prętów. Wyboczenie pełzające prętów. 
Przestrzenne zagadnienia utraty stateczności, zwichrzenie belek. Uwagi o wyboczeniu płyt i 
powłok sprężystych. 
Ćwiczenia  
Stateczność modeli prętowych – ujecie energetyczne. Zagadnienie Eulera: obciążenia 
dopuszczalne, wymiarowanie przekroju prętów z uwagi na stateczność. Stateczność prętów 
przy ogólnym zachowaniu sie obciążenia. Pręt w ośrodku sprężystym. Metody przybliżone 
obliczania obciążeń krytycznych. Wyboczenie pełzające prętów. 
Literatura podstawowa   
[1] Timoszenko S.P., Gere J.M.: Teoria stateczności sprężystej, Arkady 1961. 
[2] Wolmir A.S.: Ustoicziwost deformirujemych sistem, Nauka, Moskwa 1967. (w j.rosyjskim). 
[3] Życzkowski M.(ed.): Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, Mech. Tech. t.IX, PWN, 

Warszawa 1988. 
[4] Bochenek B., Krużelecki J.: Optymalizacja stateczności konstrukcji, Współczesne 

zagadnienia, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bažant Z.P., Cedolin L.: Stability of structures. Elastic, inelastic, fracture and damage 

theories, Oxford University Press, New York – Oxford 1991. 
[2] Ziegler H.: Principles of structural stability, Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart 1997. 
[3] Naleszkiewicz J.: Zagadnienia stateczności sprężystej. WK, W-wa 1953. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M344 - Diagnostyka maszyn 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 3 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń 3 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Dynamika maszyn”  

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z teoretycznymi i doświadczalnymi 
metodami określania stanu maszyn.  Zdobycie umiejętności rozwiązywania podstawowych 
problemów genezy, diagnozy i prognozy dotyczących stanu maszyn, przy wykorzystaniu 
danych pomiarowych.  

Metody dydaktyczne:  wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem środków multimedialnych; 
heurystyczne metody dialogu, aktywizujące studentów biorących udział w zajęciach 
laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie sprawozdań i zaliczenie sprawdzianów 
z zajęć laboratoryjnych; zdanie egzaminu w formie pisemnej i ustnej. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna zaliczenia z laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cele diagnostyki maszyn. Diagnostyka a niezawodność maszyny. Selektywne a systemowe 
podejście do zagadnień monitorowania i diagnostyki. Procesy wibroakustyczne, zmęczenie, 
tarcie i zużycie – relacje wzajemne. Źródła informacji diagnostycznej o maszynie. Selekcja 
i estymacja, dekompozycja i filtracja sygnałów w przestrzeni obserwacji diagnostycznych 
maszyny. Nowoczesne metody diagnostyki wibroakustycznej. Klasy stanów maszyny a 
symptomy niesprawności. Krzywa życia obiektu i wartość graniczna symptomu. Modelowanie 
stanów i wnioskowanie diagnostyczne. Metody prognozowania stanów maszyny. 
Normalizacja sposobów przetwarzania informacji diagnostycznej. 
Laboratoria  
Czujniki, przyrządy i tory do pomiarów diagnostycznych maszyn. Nauka obsługi: wibrotestu, 
wibrometru, sonometru, mierników ciśnienia i temp. Doświadczalna analiza symptomów 
diagnostycznych związanych z występowaniem luzów w mechanizmie jarzmowym. 
Diagnostyka wibracyjna układu łożyskowania wału pionowego, opartego na łożyskach 
wzdłużnych z napięciem wstępnym. Wibroakustyczne monitorowanie wybranego układu 
elektromechanicznego. Diagnostyka niewyważenia wentylatora. Pomiar i ocena stanu 
wibroizolacji agregatu sprężarki.  

Literatura podstawowa    
[1] Cempel Cz., Tomaszewski F.: Diagnostyka Maszyn, Wyd. MCNEMT Radom 1992 
[2] Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana, PWN, Wa-wa 1989 
[3] Łączkowski R.: Wibroakustyka maszyn i urządzeń, WNT, Wa-wa 1983 
[4] Moczulski W.: Diagnostyka Techniczna. Metody pozyskiwania wiedzy, Wyd. Polit. Śląskiej 
     Gliwice 2002 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Barszcz T.: Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn, Wyd. Instytutu Technologii  
     Eksploatacji – PIB, Kraków 2006 



[2] Lindstedt P.: Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy, Wyd. Naukowe 
     ASKON, Warszawa 2002 
[3] Niziński S.: Elementy Eksploatacji Obiektów Technicznych, Wyd. Uniw. Warmińsko- 
     Mazurskiego, Olsztyn 2000 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Michał Prącik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Mechanika Konstrukcji i Materiałów 
Kod - nazwa 
przedmiotu M345 – Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zaliczenie VI semestru. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi realizacji 
prac dyplomowych i obowiązującą dokumentacją. Przedstawienie problematyki wybranych 
prac dyplomowych i rozszerzenie widomości z różnych dziedzin obejmujących tematykę 
dyplomów. 

Metody dydaktyczne:  aktywne uczestnictwo w seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywne uczestnictwo w seminariach, obecność 
co najmniej na 70% seminariów, wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Wymagania formalne dotyczące formy i treści prac dyplomowych oraz terminarz realizacji i 
obron prac dyplomowych. Referowanie przez dyplomantów wykonanych części prac 
dyplomowych oraz prac innych autorów związanych z tematyką realizowanych dyplomów.  
Literatura  
Adekwatna do tematyki prezentacji i realizowanej przez każdego z uczestników seminarium 
pracy dyplomowej.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


