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Mechanika i wytrzymałość materiałów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.I4B.1215.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Małgorzata Meissner

Pozostali prowadzący Filip Zakęś, Małgorzata Meissner, Rafał Idzikowski

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie zasad statyki, w tym warunków równowagi układu sił.

C2 Poznanie metod rozwiązywania płaskich układów prętowych jak kratownice, belki, ramy.

C3 Poznanie metod rozwiązywania płaskich układów prętowych jak kratownice, belki, ramy.

C4 Poznanie prostych przypadków wytrzymałościowych jak: ściskanie i rozciąganie, ścinanie, skręcanie, zginanie
proste i ukośne, ściskanie mimośrodowe prętów i belek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie warunki równowagi układów sił. IS_P6S_WG02,
IS_P6S_WG10

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt

W2 Student zna i rozumie metody obliczeń statycznych
konstrukcji prętowych.

IS_P6S_WG02,
IS_P6S_WG10

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt

W3 Student zna i rozumie podstawy wytrzymałości
materiałów.

IS_P6S_WG02,
IS_P6S_WG10

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozwiązywać problemy z zakresu statyki układów
prętowych. IS_P6S_UW09 Egzamin pisemny,

Projekt

U2 rozwiązywać problemy z zakresu prostych przypadków
wytrzymałościowych. IS_P6S_UW09 Egzamin pisemny,

Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia problemów związanych z projektowaniem
i analizą wytrzymałości konstrukcji. IS_P6S_KK01 Egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie projektu 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 10

Udział w egzaminie 3
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
178

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
73

ECTS
2.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił,
redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił,
schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych,
geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4.
Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki
wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z
zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7.
Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne
centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie
prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie.
Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie
mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy
zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15.
repetytorium.

Wykład

2.

1.Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych w kratownicy, belkach i ramie.

2.Geometria pól przekrojów złożonych

3. projektowanie elementów ściskanych, zginanych i mimośrodowo ściskanych

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Wymagania wstępne
Zna algebrę, analizę matematyczną , fizykę.
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https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Zasady statyki, siła, moment statyczny siły względem punktu i osi, układy sił, redukcja układów sił. 2.Warunki i równania równowagi płaskiego układu sił, schemat statyczny, siły podporowe. Statyczna wyznaczalność układów prętowych, geometryczna niezmienność. 3. Kratownice płaskie. Metody rozwiązywania. 4. Belki proste. Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych (wewnętrznych). 5. Belki wieloprzęsłowe, przegubowe. Ramy płaskie, jednokomorowe. 6. Pojęcia i prawa z zakresu wytrzymałości materiałów. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 7. Geometria pól. Moment statyczny pola, moment bezwładności i dewiacji. Główne centralne osi bezwładności. 8. Ściskanie i rozciąganie, ścinanie. 9. Skręcanie prętów kołowych. Wymiarowanie ze względu na skręcanie. 10. Zginanie płaskie. Wymiarowanie ze względu nazginanie. 11. Zginanie ukośne. Ściskanie mimośrodowe. 12. Półaczenia nitowane i spawane. 13. Naprężenia ścinające przy zginaniu.. Stateczność prętów. 14. Wyznaczanie przemieszczeń . 15. repetytorium.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych w kratownicy, belkach i ramie. 2.Geometria pól przekrojów złożonych 3. projektowanie elementów ściskanych, zginanych i mimośrodowo ściskanych
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych w kratownicy, belkach i ramie. 2.Geometria pól przekrojów złożonych 3. projektowanie elementów ściskanych, zginanych i mimośrodowo ściskanych
https://sylabus.upwr.edu.pl/1.Wyznaczanie reakcji i sił przekrojowych w kratownicy, belkach i ramie. 2.Geometria pól przekrojów złożonych 3. projektowanie elementów ściskanych, zginanych i mimośrodowo ściskanych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do wykazywania krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
jest świadomy, że wynik działalności inżyniera jest uzależniony od prawidłowego rozpoznania problemu i
zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie znaczenie wiedzy i w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_UW09
Absolwent potrafi dobrać schemat statyczny dla projektowanej konstrukcji, zaprojektować proste elementy
poddane ściskaniu, rozciąganiu, skręcaniu i zginaniu; dobrać odpowiednie materiały i wyroby do
konkretnego zastosowania; dokonać krytycznej analizy roli i zadań podstawowych elementów
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku

IS_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, fizyki ciała stałego, termodynamiki i
elektrotechniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących
w urządzeniach i obiektach inżynierskich

IS_P6S_WG10
Absolwent zna i rozumie warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił i metody ich
rozwiązywania; zna metodę wyznaczania przemieszczeń w układach prętowych, zna podstawowe cechy
techniczne materiałów i pojęcia z zakresu budownictwa; zna zasady sporządzania projektów budynków


