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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Mechanika teoretyczna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Theoretical Mechanics

Kod przedmiotu

WIŚ B oIN C2 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

5.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

30

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych pojęć umożliwiających identyfikację i opis układów sił występujących w konstrukcjach budowlanych oraz oraz ich redukcję do najprostszej postaci oraz w punkcie
Cel 2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami kinematyki punktu materialnego oraz bryły sztywnej
Cel 3 Zapoznanie studentów z zagadnieniami statyki statycznie wyznaczalnych układów konstrukcyjnych
Kod archiwizacji: FCB8BEC2

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Zapoznanie studentów z zagadnieniem wyznaczania wykresów sił wewnętrznych w płaskich statycznie wyznaczalnych ustrojach prętowych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student objaśnia podstawowe pojęcia teorii równoważności układów sił
EK2 Umiejętności Student potrafi zredukować dowolny płaski lub przestrzenny układ sił w punkcie i do najprostszej postaci
EK3 Wiedza Student definiuje podstawowe wielkości kinematyczne w ruchu dowolnym punktu materialnego i bryły sztywnej
EK4 Umiejętności Student potrafi rozwiązać zadania z kinematyki ruchu względnego oraz wyznaczać wektory
prędkości w dowolnym punkcie układu brył sztywnych połączonych ze sobą przegubami
EK5 Wiedza Student objaśnia rodzaje sił wewnętrznych jakie występują w różnych rodzajach płaskich ustrojów
prętowych
EK6 Umiejętności Student potrafi wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych w płaskich statycznie wyznaczalnych
belkach, belkach z przegubami oraz ramach i kratownicach

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstęp do mechaniki: omówienie podstawowych działów mechaniki, wprowadzenie
pojęcia siły, momentu siły względem punktu, momentu siły względem prostej,
wyprowadzenie tw. o zmianie bieguna

2

W2

Omówienie zagadnienia redukcji układów sił w punkcie i do najprostszej postaci.
Wprowadznie pojęcia zerowego układu sił, pary sił, wypadkowej oraz redukcji do
skrętnika, wyznaczanie położenia osi środkowej analitycznie na podstawie tw.
o zmianie bieguna. Omówienie przypadków szczególnych redukcji dla układów sił
zbieżnych, równoległych oraz płaskich. Graficzne metody wyznaczania położenia
prostej działania wypadkowej oraz środek równoległego układu sił. Przekształcenia
elementarne. Wprowadzenie twierdzeń o równoważności układów sił.

4

W3

Statyka układów konstrukcyjnych: aksjomat o więzach, podpory, definicje podpór,
modele podpór w mechanice, schematy statycznie wyznaczalne , równania
równowagi dla układów przestrzennych i płaskich, klasyfikacja konstrukcji
prętowych, wyznaczanie wartości sił reakcji w węzłach podporowych

4

W4

Definicja siły wewnętrznej, twierdzenia o układach sił wewnętrznych
i odpowiednich układach sił zewnętrznych, siły przekrojowe,układ własny
przekroju poprzecznego pręta, spody i konwencje znakowania, związki pomiędzy
momentem zginającym siłą poprzeczną i gęstością obciążenia

2
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Rysowanie wykresów sił wewnętrznych w statycznie wyznaczalnych ustrojach
belkowych bez i z przegubami obciążonych siłami skupionymi, momentami
skupionymi i obciążeniami rozłożonymi o stałej gęstości

2

W6

Obliczanie wartości sił osiowych w statycznie wyznaczalnych konstrukcjach
kratownic płaskich, metoda równoważenia węzłów w wersji analitycznej
i graficznej, metoda Rittera

2

W7

Rysowanie wykresów sił wewnętrznych w statycznie wyznaczalnych ustrojach ram
płaskich bez i z przegubami obciążonych siłami skupionymi, momentami
skupionymi i obciążeniami rozłożonymi o stałej lub liniowo zmiennej gęstości
w wersji rzutowanej i nierzutowanej (z prętami ukośnymi)

4

W8

Kinematyka punktu materialnego, opis wektorowy i naturalny, ruch po okręgu,
ruch względny, definicja wektorów prędkości i przyspieszenia w ruchu względnym,
praktyczne rozwiązywanie zadań z kinematyki punktu materialnego w opisie
wektorowym i naturalnym oraz zadań z ruchu względnego

4

W9

Kinematyka bryły sztywnej, współrzędne materialne i przestrzenne, twierdzenia
o wektorach prędkości w ruchu bryły sztywnej, ruch postępowy, kulisty, płaski,
środki chwilowych obrotów

3

W10

Zasada prac wirtualnych, przemieszczenia i prędkości wirtualne, wyznaczanie sił
w prętach kratownic z zasady prac wirtualnych

3

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Redukcja płaskiego i przestrzennego układu sił, wyznaczanie położenia osi
środkowej

3

C2

Obliczanie wartości sił reakcji w podporach prętowych statycznie wyznaczalnych
układów konstrukcyjnych

2

C3

Analiza sił przekrojowych w belkach statycznie wyznaczalnych bez i z przegubami

4

C4

Analiza sił przekrojowych w płaskich kratownicach statycznie wyznaczalnych

2

C5

Analiza sił przekrojowych w płaskich ramach statycznie wyznaczalnych

2

C6

Wyznaczanie sił przekrojowych w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych
przy wykorzystaniu zasady prac wirtualnych

2
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Zadania tablicowe
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

45

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

95

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

150
5

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z teorii równoważności układów sił lub nie
zna twierdzenia o zmianie bieguna lub nie zna definicji momentu siły względem
punktu lub prostej

Na ocenę 3.0

Student zna definicję momentu siły względem punktu lub prostej, zna treść
twierdzenia o zmianie bieguna oraz twierdzenia o równoważności układów sił
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Na ocenę 3.5

Student spełnia kryteria oceny na 3 oraz dodatkowo zna praktyczne wnioski
wynikające z twierdzenia o zmianie bieguna i kryteria redukcji układów sił do
najprostszej postaci

Na ocenę 4.0

Student spełnia kryteria oceny na 3.5 oraz dodatkowo zna pojęcie osi środkowej

Na ocenę 4.5

Student spełnia kryteria oceny na 4.0 oraz dodatkowo zna zasady graficznego
wyznaczania położenie prostej działania wypadkowej dla płaskiego

Na ocenę 5.0

Student spełnia kryteria oceny na 4.5
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi obliczać sumy oraz momentu dowolnego płaskiego lub
przestrzennego układu sił, lub nie potrafi dokonać redukcji płaskiego układu sił
do najprostszej postaci

Na ocenę 3.0

Student potrafi obliczać sumę oraz moment dla dowolnego płaskiego lub
przestrzennego układu sił oraz dokonać redukcji płaskiego układu sił do
najprostszej postaci

Na ocenę 3.5

Student spełnia kryteria jak dla oceny 3 oraz potrafi zredukować dowolny
przestrzenny układ sił do najprostszej postaci

Na ocenę 4.0

Student spełnia kryteria jak dla oceny 3.5 oraz potrafi wyznaczyć położenie osi
środkowej dla dowolnego płaskiego lub przestrzennego układu sił korzystając
z twierdzenia o zmianie bieguna

Na ocenę 4.5

Student spełnia kryteria jak dla oceny 4.0 oraz potrafi wyznaczyć wypadkową
dowolnego płaskiego układu sił metodą graficzną

Na ocenę 5.0

Student spełnia kryteria jak dla oceny 4.5 oraz potrafi zobrazować wynik redukcji
w postaci graficznej w 2 i 3 wymiarach
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstaw opisu wektorowego lub naturalnego ruchu punktu
materialnego lub nie zna podstaw kinematyki ruchu względnego lub
podstawowych twierdzeń o wektorach prędkości w ruchu bryły sztywnej

Na ocenę 3.0

Student zna podstawy opisu wektorowego i naturalnego ruchu punktu
materialnego, zna zasady kinematyki ruchu względnego punktu materialnego oraz
zna podstawowe twierdzenia o wektorach prędkości w ruchu bryły sztywnej

Na ocenę 3.5

Student spełnia kryteria jak dla oceny 3 oraz zna formuły definiujące wektory
prędkości i przyspieszenia punktu materialnego w ruchu względnym

Na ocenę 4.0

Student spełnia kryteria jak dla oceny 3.5 oraz zna zasady transformacji
wektorów prędkości i przyspieszenia z układu do układu

Na ocenę 4.5

Student spełnia kryteria jak dla oceny 4 oraz zna zasady wyznaczania wektorów
prędkości w ruchu bryły sztywnej

Na ocenę 5.0

Student spełnia kryteria jak dla oceny 4.5 oraz zna zasady klasyfikacji różnych
form ruchu bryły sztywnej
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wykonać analizy ruchu punktu materialnego w opisie
wektorowym lub naturalnym, nie potrafi wyznaczać wektorów prędkości w ruchu
bryły sztywnej

Na ocenę 3.0

Student potrafi wyznaczać wektory prędkości i przyspieszenia w ruchu punktu
materialnego stosując opis wektorowy i naturalny, potrafi wyznaczać położenia
środków chwilowego obrotu dla układów brył sztywnych połączonych przegubami
oraz wyznaczać wektory prędkości w dowolnym punkcie w ruchu bryły sztywnej
oraz wyznaczać wartości sił w wybranych prętach kratownic płaskich korzystając
z zasady prac wirtualnych

Na ocenę 3.5

Student spełnia kryteria jak dla oceny 3 oraz potrafi przechodzić z opisu
naturalnego do wektorowego (i vice versa) w zagadnieniach ruchu punktu
materialnego

Na ocenę 4.0

Student spełnia kryteria jak dla oceny 3.5 oraz potrafi rozwiązywać zadania
z zakresu ruchu względnego dla punktu materialnego, w tym potrafi wyznaczać
współrzędne wektorów prędkości i przyspieszenia

Na ocenę 4.5

Student spełnia kryteria jak dla oceny 4 oraz potrafi dokonywać transformacji
wielkości kinematycznych pomiędzy dowolnym układami współrzędnych

Na ocenę 5.0

Student spełnia kryteria jak dla oceny 4.5 oraz potrafi graficznie zobrazować
wektory prędkości i przyspieszenia w ruchu względnym punktu materialnego
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie zna rodzajów sił przekrojowych występujących w poszczególnych
rodzajach konstrukcji prętowych, nie zna metod wyznaczania sił reakcji
w węzłach podporowych, nie zna zasad konstrukcji wykresów sił wewnętrznych
w ustrojach belkowych, ramowych i kratownicowych, nie zna pojęcia siły
wewnętrznej, układu własnego pręta oraz zasad znakowania sił przekrojowych

Na ocenę 3.0

Student zna klasyfikację konstrukcji prętowych, definiuje rodzaje więzów, zna
twierdzenia pozwalające wyznaczać wartości sił reakcji, zna pojęcie siły
wewnętrznej, układu własnego pręta, zna zasady znakowania zredukowanego
układu sił przekrojowych oraz zna zasady analizy sił przekrojowych dla
wszystkich rodzajów płaskich ustrojów prętowych, zna pojęcia siły osiowej, siły
poprzecznej i momentu zginającego

Na ocenę 3.5

Student spełnia kryteria oceny na 3 oraz zna związki pomiędzy siłą poprzeczną,
momentem zginającym i gęstością obciążenia

Na ocenę 4.0

Student spełnia kryteria oceny na 3.5 oraz zna podstawy teoretyczne metod
analitycznych i graficznych służących do analizy statycznie wyznaczalnych
kratownic płaskich

Na ocenę 4.5

Student spełnia kryteria oceny na 4 oraz zna zasady konstrukcji równań
równowagi dla układów belkowych z przegubami
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Student spełnia kryteria oceny na 4.5 oraz zna zasady wykreślania wykresów sił
wewnętrznych w ustrojach belkowych i ramowych znając wartości tych sił
w punktach charakterystycznych oraz zna zasady analizy sił przekrojowych
w dowolnym punkcie elementu prętowego dla którego dane są wykresy sił
M,N,Q oraz obciążenie

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi poprawnie wyliczyć wartości sił reakcji w statycznie
wyznaczalnych ustrojach prętowych, nie potrafi narysować poprawnie wykresu
momentów zginających w belkach i ramach płaskich, nie potrafi wyznaczyć
poprawnie wartości sił osiowych w min 50% prętów kratownic płaskich

Na ocenę 3.0

Student potrafi poprawnie wyliczyć wartości sił reakcji dla dowolnego układu
prętowego, potrafi narysować poprawnie wykres momentów zginających
w statycznie wyznaczalnej belce lub ramie płaskiej, potrafi poprawnie wyliczyć
dowolną metodą analityczną wartości sił w wybranych prętach statycznie
wyznaczalnych kratownic płaskich płaskich

Na ocenę 3.5

Student spełnia kryteria dla oceny 3 oraz potrafi narysować poprawnie wykres
siły poprzecznej w statycznie wyznaczalnej belce lub ramie płaskiej

Na ocenę 4.0

Student spełnia kryteria dla oceny 3.5 oraz potrafi narysować poprawnie wykres
siły osiowejw statycznie wyznaczalnej belce lub ramie płaskiej

Na ocenę 4.5

Student spełnia kryteria dla oceny 4 oraz potrafi znaleźć wszystkie wielkości
ekstremalne na wykresach M,N,Q dla ram i belek płaskich, potrafi sprawdzić
równowagę w węzłach ramy płaskiej

Na ocenę 5.0

Student spełnia kryteria dla oceny 4.5 oraz potrafi przeprowadzić szczegółową
analizę wartości M,N,Q w dowolnym punkcie wybranego przedziału
charakterystycznego w belce lub ramie płaskiej
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W05

Cel 1

W3 W7 W9

N2 N3

F1

EK2

K_W05

Cel 2

W8 C2 C4

N1 N2

F1

EK3

K_W05

Cel 3

W7 W8 W10 C1

N2 N3

F1

EK4

K_W05

Cel 3 Cel 4

W6 W8 W10 C2

N2 N3

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK5

K_W05, K_U06

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

W5 W7 W8 C2

N1 N2

F1

EK6

K_W05, K_U06

Cel 1 Cel 2

W3 W5 W8 W10

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Marian Paluch — Mechanika Techniczna, Kraków, 1990, Politechnika Krakowska
[2 ] Stefan Piechnik — Wytrzymałość Materiałów, Kraków, 2000, Politechnika Krakowska
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Podleś (kontakt: kpodles@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Podleś (kontakt: k_p@bci.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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