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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 

Kod modułu: D.I.4 

Nazwa przedmiotu:  
DIAGNOSTYKA MASZYN 

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:  
3/6 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
POLSKI 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  
(wpisać 
jakie) 

Wymiar 
zajęć 
 

15 - 30 - - - 

 
Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski 

Prowadzący zajęcia 
 

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania maszyn , procedurami 
diagnostycznymi i zautomatyzowanymi  systemami monitorowania stanu 
maszyn.   

Wymagania wstępne 
 

Posiadanie wiedzy z zakresu: mechaniki, budowy maszyn , miernictwa  
i systemów pomiarowych,  mechaniki płynów, napędów i sterowania 
hydraulicznego, eksploatacji i niezawodności maszyn 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 

01 
Ma wiedzę potrzebną do opisu zjawisk fizycznych  wykorzystywanych w budowie 
systemów diagnostycznych oraz wiedzę do prowadzenia oceny diagnostycznej 
maszyn  

K1P_W02 
K1P_W14 

02 
Ma wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki niezbędną do rozumienia zasad 
działania przyrządów diagnostycznych  i obiektów diagnozowania 

K1P_W03 
K1P_W14 

03 
Ma ogólna wiedzę z zakresu mechaniki i dynamiki maszyn oraz teorii drgań maszyn 
stosowaną do wyboru symptomów i sygnałów diagnostycznych  

K1P-_W06 
K1P_W14 

04 
Ma podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru 
wielkości fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce maszyn , zna podstawowe 
normy stosowane w diagnostyce maszyn PN , IEC, ISO 

K1P_W11 
K1P_W14 

05 Ma ogólną wiedzę z zakresu użytkowania i obsługiwania diagnostycznego maszyn K1P-W14 

06 
Potrafi przygotować udokumentowane sprawozdanie oraz prezentację ustną 
dotyczącą oceny stanu maszyny i analizy wyników pomiarów diagnostycznych 

K1P_U02 

07 
Potrafi posługiwać się technologiami informatycznymi w procesach diagnozowania 
maszyn 

K1P_U05 

08 
Potrafi obsługiwać przyrządy i urządzenia pomiarowe stosowane w ocenie 
parametrów pracy maszyn i ich diagnozowaniu 

K1P_U10 

09 Potrafi zaprojektować proces diagnozowania wybranej maszyny  K1P_U18 

10 
Uwzględnia w diagnostyce maszyn skutki ich eksploatacji  oddziaływaniu  na 
środowisko i  konsekwencje za postawienie niewłaściwej diagnozy 

K1P_K02 
K1P_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
 
Diagnostyka techniczna, podstawowe pojęcia , cele i zadania. Ogólny opis matematyczny obiektu 
diagnozowania z uwzględnieniem : sygnałów diagnostycznych, stanów niezdatności i relacji diagnostycznych. 
Rodzaje i fazy badań diagnostycznych. Procesy fizykochemiczne jako nośniki informacji o stanie maszyn 
i urządzeń. Modele diagnostyczne zorientowane : symptomowo, strukturalnie i modalnie. 
Modele do lokalizacji uszkodzeń i rozpoznawania stanów maszyn. Diagnostyczne modele generacji procesów  
wibroakustycznych , wybór i separacja sygnałów użytecznych, selekcja przestrzenna, czasowa i widmowa. 
Miary sygnałów  i estymaty liczbowe procesów WA. Wybór i sposoby przetwarzania wielkości pomiarowych. 
Diagnostyka łożysk tocznych , przekładni zębatych, przekładni pasowych, układów wirnikowych, układów 
hydraulicznych itp. Prognozowanie stanu maszyn z wykorzystaniem modeli regresyjnych. Przegląd metod 
diagnozowania maszyn: diagnostyka silników spalinowych, maszyn elektrycznych, sprężarek, obrabiarek. 
Metody projektowania algorytmów diagnostycznych. Zasady budowy systemów diagnostycznych, korzyści  
i ograniczenia, oszacowanie zakresu diagnostyki w zakładzie przemysłowym, wybór symptomów obrazujących 
zużycie maszyny w  eksploatacji. Rozwój zautomatyzowanych systemów diagnostycznych z  wykorzystaniem 
metod sztucznej inteligencji.  
 
Laboratorium 
 
Ćwiczenia są realizowane na stanowiskach laboratoryjnych i obejmują  wykonanie pomiarów diagnostycznych  
dla przyjętych algorytmów diagnozowania  stanu wybranych węzłów łożyskowych, przekładni zębatych i 
pasowych, układów wirnikowych i układów hydraulicznych oraz wybranych urządzeń,  silników i maszyn 
roboczych. Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego i pracownika 
technicznego.  
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych: 

- budowa czujników stosowanych w diagnostyce maszyn i ich charakterystyki statyczne i dynamiczne. 
- Budowa systemu wibrodiagnostyki VIB stand, 
- Monitorowanie stanu maszyn wirnikowych z wykorzystaniem systemu VIBex 
- Analiza amplitudowo-częstotliwościowa drgań maszyn – rozpoznawaniu uszkodzeń na stanowisku 

VIBstand, 
- Ocena stanu dynamicznego maszyny wg PN-90/N-01358  
- Diagnostyka przekładni zębatych  i sprzęgieł  
- Diagnostyka węzłów łożyskowych maszyn roboczych 
- Diagnostyka ultradźwiękowa urządzeń technicznych  
- Diagnostyka stanu technicznego silnika spalinowego 
- Metody wizualne w diagnostyce technicznej 
- Diagnostyka termalna maszyn i urządzeń 
- Budowa procedur diagnozowania maszyn i urządzeń 
- Diagnostyka elementów układu hydrauliki siłowej 
- Opracowanie procedury diagnozowania wybranej maszyny. 

 
 

Literatura podstawowa 

Nizinski S.,Michalski R.: Diagnostyka obiektów technicznych. Wyd. Instytutu 
Technologii Eksploatacji, Radom-Olsztyn , 2002. 
Żółtowski B. Cempel C. pod red.: Inżynieria diagnostyki maszyn. PTDT i ITE, 
Radom, 2004 
 
 

Literatura uzupełniająca 
 

Korbicz J., Kościelny J.M. i inni: Diagnostyka procesów, Modele, Metody 
sztucznej inteligencji, Zastosowanie. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002. 
Pod redakcją Michalskiego R.: Diagnostyka maszyn roboczych Detekcja relacje 
wnioskowanie hybrydowe. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-
Olsztyn , 2004. 
Pod redakcją Michalskiego R.: Czasopismo „Diagnostyka”. Polskie Towarzystwo 
Diagnostyki Technicznej afiliowane przy Wydziale Nauk Technicznych, Katedra 
Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Olsztyn. 
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Metody kształcenia 
 

Wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań z zakresu opisu  
i identyfikacji stanu maszyny oraz lokalizacji uszkodzeń, praca w grupach, 
projektowanie torów pomiarowych i systemów diagnostycznych w grupach 
ćwiczeniowych , Realizacja diagnozowania wybranych układów mechanicznych  
i niektórych maszyn wirnikowych i tłokowych 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 
 

Prezentacja obliczeń i opisu modeli diagnostycznych, sprawdzian wiedzy diagnostycznej. 01, 02, 03, 04 
Ocena realizacji ćwiczeń laboratoryjnych wg instrukcji 05, 06, 08 
Analiza wyników diagnozy maszyn i ocena środowiskowa 07, 10 
Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Wykład –   sprawdziany  w czasie trwania semestru oraz egzamin. 
Laboratorium – sprawdzian przygotowania do ćwiczeń, opracowanie sprawozdania 
i zaliczenie indywidualne. 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 Liczba godzin   
Udział w wykładach 15 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 
laboratoryjnych, projektowych i seminariach 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń* 20 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

2,2 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


