
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/3 2/3    
 Liczba godzin w semestrze  30/18 30/18    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 2 2    
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Utrwalenie podstawowych praw statyki, kinematyki i dynamiki na układach rzeczywistych. 
Zapoznanie studentów z wpływem napręŜeń na odkształcenia. 
 
Metody dydaktyczne:  
Klasyczny wykład. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Kolokwium– podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50% liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Klasyfikacja obciąŜeń. Działania na wektorach. Warunki statycznej równowagi i 
warunki statycznej wyznaczalności. 

2. Określanie obciąŜeń węzłowych i sił wewnętrznych w belkach i ramach. 
3. Wyznaczanie przebiegów sił tnących i momentów gnących. 
4. Kratownice statycznie wyznaczalne. Metody Rittera i Bowe’a-Cremony. 
5. Określanie obciąŜeń wewnętrznych i równowaŜących w mechanizmach. 
6. Związki łączące parametry strukturalne i własności ruchowe w mechanizmach. 
7. Kinematyka mechanizmów dźwigniowych drugiej i trzeciej klasy. 
8. Określanie obciąŜeń dynamicznych. Badanie ruchu maszyny. 
9. Momenty statyczne i bezwładności. Osie główne. Wzory Steinera. 
10. Płaski stan napręŜeń. Prawo Hooke’a. Koło napręŜeń Mohra. 
11. Proste rozciąganie i ściskanie. NapręŜenia i odkształcenia. 
12. Zginanie proste. NapręŜenia. Równanie osi ugiętej. 
13. ZłoŜony stan napręŜeń. Hipotezy wytęŜenia. NapręŜenia redukowane. 
14. Kształtowanie belek i wałków o stałej wytrzymałości. 



15. Układy statycznie niewyznaczalne. Metody energetyczne. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Gabryszewska B., Pszonka A., Mechanika. cz. 1 i 2., Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995/1998.  

2. Gronowicz A., Podstawy analizy układów kinematycznych. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 

3. Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1968. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Waldron K. J., Kiszel G. L.: Kinematics, Dynamice and  Design of Machinery. John 
Wiley and Sons. Inc. New York 1999. 

 
Efekty kształcenia: 
Poznanie podstawowych metod analizy układów statycznych i mechanizmów oraz wpływu 
obciąŜeń statycznych i dynamicznych na napręŜenia i odkształcenia wewnętrzne w 
elementach badanych układów. 
 
Język wykładowy:  polski 

 

 

 

 



ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Praktyczne wykorzystanie metod statyki, kinematyki i dynamiki w układach rzeczywistych. 
Określanie  napręŜeń i odkształceń w analizowanych układach. 
 
Metody dydaktyczne:  
Ćwiczenia audytoryjne 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Dwa kolokwia - podstawą zaliczenia jest osiągnięcie ponad 50% liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. MnoŜenie i dodawanie wektorów. Redukcja układów sił. Wyznaczanie sumy i 
wypadkowej. 

2. Warunki statycznej równowagi i statycznej wyznaczalności. Wyznaczanie wielkości 
podporowych w belkach. 

3. Określanie obciąŜeń wewnętrznych (sił tnących) w belkach i ramach. 
4. Wyznaczanie przebiegów momentów gnących i maksymalnej strzałki ugięcia. 
5. Wyznaczanie sił w węzłach kratownic. 
6. Określanie obciąŜeń wewnętrznych i równowaŜących w mechanizmach. 
7. Określanie prędkości punktów i członów w mechanizmach. 
8. Określanie przyspieszeń punktów i członów w mechanizmach. 
9. Kinematyka robotów i manipulatorów. Metody macierzowe. 
10. Wyznaczanie napręŜeń w układach statycznie wyznaczalnych (obciąŜenie proste). 
11. Wyznaczanie napręŜeń w układach statycznie wyznaczalnych (obciąŜenie złoŜone). 
12. Wyznaczanie równania osi ugiętej (strzałka ugięcia). 
13. Kształtowanie belek i wałków o stałej wytrzymałości. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów. WNT, 
Warszawa  2005.  

2. Witkowski C., Zbiór zadań z mechaniki.  cz. 1 i 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 1999/2003. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. 
WNT, Warszawa 1999. 

 
Efekty kształcenia: 
Praktyczne wykorzystanie omawianych na wykładzie  podstawowych metod analizy układów 
statycznych i mechanizmów oraz wpływu obciąŜeń statycznych i dynamicznych na 
napręŜenia i odkształcenia wewnętrzne w elementach badanych układów. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr hab. inŜ. Władysław Twaróg 


