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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.I.11.2 

Nazwa przedmiotu:  
OBLICZENIA INŻYNIERSKIE 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT POLITECHNICZNY 
Nazwa kierunku: 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Forma studiów: 
STACJONARNE  

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
TECHNOLOGIA  
I EKSPLOATACJA MASZYN 

Rok / semestr:  
2/5 

Status przedmiotu /modułu: 
WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  
(wpisać 
jakie) 

Wymiar 
zajęć 
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Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

mgr inż. Jacek Tomczak 

Prowadzący zajęcia 
 

mgr inż. Jacek Tomczak 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Zapoznanie studentów z dostępnym oprogramowaniem wspomagającym 
obliczenia inżynierskie. Nabycie przez studentów umiejętności 
wykorzystania dostępnego oprogramowania w obliczeniach inżynierskich.  
Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń inżynierskich z użyciem 
arkuszy kalkulacyjnych oraz oprogramowania matematycznego. 

Wymagania wstępne 
 

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, mechaniki, wytrzymałości 
materiałów, podstaw konstrukcji maszyn a także opanowany w zakresie 
średnim pakiet Microsoft Office (Word, Excel) i AutoCAD Mechanical. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

dla 
kierunku 

01 
Potrafi zaplanować i zrealizować obliczenia wybranych elementów lub podzespołu 
maszyny z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

K1P_U05 
K1P_U12 

02 
Potrafi wykorzystać  Excel do stworzenia prostego arkusza obliczeniowego elementu 
lub zespołu maszyny. 

K1P_U05 
K1P_U12 

0 3 
Potrafi wykorzystać wybrany program obliczeniowy (oprogramowanie typu MatCAD, 
Matlab) w obliczeniach elementów maszyn. Umie przeprowadzić analizę danych, 
konieczne obliczenia i analizę wyników. 

K1P_U05 
K1P_U12 

04 
Potrafi wykorzystać wybrane narzędzia systemów CAD/CAM w obliczeniach 
inżynierskich. 

K1P_U19 

05 
Umie wykonać symulację obciążenia konstrukcji (elementu maszyny) w wybranym 
programie komputerowego wspomagania prac inżynierskich. 

K1P_U19 

06 
Potrafi zdobyć brakujące informacje potrzebne do realizacji obliczeń inżynierskich, 
skorzystać z przepisów i norm obliczeniowych.  

K1P_U03 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratorium 
 

Zasady analizy danych i tworzenia algorytmów obliczeń inżynierskich. 

Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w obliczeniach inżynierskich. Przykłady arkuszy obliczeniowych 
i skoroszytów obliczeniowych. Tworzenie własnych arkuszy obliczeniowych na bazie przygotowanych 
algorytmów.  

Oprogramowanie typu Mathcad, Matlab (itp.) w obliczeniach inżynierskich. Struktura dokumentu, techniki 
tworzenia wyrażeń, zmienne indeksowe i macierze, równania, funkcje oraz ich graficzne reprezentacje, 
rozwiązywanie równań nieliniowych, obliczenia wyrażeń symbolicznych. 

Algorytmy obliczeń często spotykanych problemów w mechanice (statyka, kinematyka, dynamika), 
wytrzymałości materiałów (pręty rozciągane, skręcane, zginanie belek), podstawach konstrukcji maszyn 
(obliczenia osi i wałów, sprężyn, połączeń śrubowych, sprzęgieł, przekładni zębatych walcowych). 

Wykorzystanie oprogramowania CAD/CAE do obliczeń inżynierskich, symulacji obciążeń. 

Przygotowanie aplikacji do obliczeń zadanego problemu technicznego.  
 
 

Literatura podstawowa 

 
Kucharski, Tomasz : Mechanika ogólna : rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-
em . - Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech. 2002. 
Rigall Alojzy, Sikora Jan : Modele obliczeniowe elementów maszyn : wykład  
z podstaw konstrukcji maszyn z ćwiczeniami rachunkowymi  - Gdańsk : Wydaw. 
Politechniki Gdańskiej, 2004. 
Kucharski, Tomasz : Drgania mechaniczne : rozwiązywanie zagadnień z 
MATHCAD-em . - Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 2004. 
Kucharski, Tomasz : Programowanie obliczeń inżynierskich. Wydaw. Politechniki 
Gdańskiej, 2000. 

Literatura uzupełniająca 
 

Misiewicz R.: Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania statycznych 
zagadnień obliczeniowych maszyn. Wyd. Politechniki Śląskiej 2007r. 
Zbiór Polskich Norm. 
Zbiory Norm międzynarodowych (ISO, EN, DIN). 
Maziarz Michał, Kuliński Stanisław : Obliczenia wytrzymałościowe przekładni 
zębatych według norm ISO  - Wyd. 4 popr. i poszerz. - Kraków : Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. 
 

 

 
Metody kształcenia 
 

Wykłady i prezentacje wprowadzające w kolejne zagadnienia. 
Przykłady realizacji obliczeń z ich analizą z wykorzystaniem różnego 
oprogramowania. 
Materiał w postaci opisu lub prezentacji do samodzielnego zapoznania się z nim. 
Realizacja obliczeń wg przedstawionego (zadanego) toku ich realizacji. 
Samodzielna analiza postawionego problemu i próba zaproponowania 
optymalnego jego rozwiązania („zadania domowe”). 
Samodzielne realizacja obliczeń, rozwiązania postawionego zadania. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 
 

  
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Stopień przygotowania studenta do zajęć (zapoznanie 
się z materiałem, samodzielna analiza postawionego w zadaniu problemu, itd.). Realizacja 
ćwiczeń laboratoryjnych. 

01, 04, 05 

Indywidualne „zadania domowe” 02, 06 
Sprawdziany, testy 01, 02 
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Ocena poprawności realizacji zadać laboratoryjnych 02, 03, 04, 05 
Ocena poprawności samodzielnie przygotowanych aplikacji obliczeniowych, instrukcji do 
obliczeń, raportu z obliczeń. 

02, 03, 04, 05  

Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Zaliczenie na podstawie: 
- poprawnie zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych (50% punktów), 
- samodzielnie przygotowanych i wykonanych aplikacji obliczeniowych 
   (50% punktów). 
Zaliczenie przy minimum 56% punktów. 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   
Udział w wykładach - 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 15  
Przygotowanie projektu / eseju / itp. * 5  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

1,8 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


