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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technical Mechanics 1, PG_00049762

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Mechaniki i Mechatroniki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Maciej Kahsin
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Maciej Kahsin

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Technical Mechanics 1, - Moodle ID: 13684
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=13684

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Podstawy w zakresie mechaniki teoretycznej i technicznej (wytrzymałość materiałów)

 

Formułowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie mechaniki układów konstrukcyjnych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W04] ma uporządkowaną 
wiedzę z zakresu mechaniki, w 
tym zagadnień wytrzymałości 
materiałów, niezbędną do 
projektowania prostych układów 
mechanicznych i wykonywania 
podstawowej analizy 
wytrzymałościowej; zna podstawy 
konstrukcji maszyn oraz 
najczęściej stosowane materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne

Student rozpoznaje problem 
mechaniczno-wytrzymałościowy, 
przewidując matematyczną postać 
rozwiązania oraz formułując 
właściwe warunki projektowe

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby dokształcania i 
samodoskonalenia się w zakresie 
wykonywanego zawodu 
energetyka oraz możliwości 
dalszego kształcenia się

Student z własnej inicjatywy 
poznaje nowe metody, typy 
konstrukcji i procedury, pod kątem 
zastosowania w swej pracy 
zawodowej i doskonalenia 
zawodowego warsztatu

[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu STATYKA: Rzut siły na oś. Moment siły względem punktu i względem osi. Równoległe przesunięcie siły, 
redukcja układu sił. Warunki i równania równowagi nieswobodnego ciała sztywnego w płaskim i 
przestrzennym układzie obciążeń. Środki ciężkości i środki mas punktów materialnych, krzywych, 
powierzchni i brył.

 

KINEMATYKA: Ruch punktu materialnego: tor, prędkość i przyspieszenie; ruch prostoliniowy i po okręgu; 
przyspieszenie normalne i styczne. Ruch płaski ciała sztywnego, chwilowy środek obrotu i przyspieszeń, 
mechanizmy płaskie. Ruch złożony, ruch względny, prędkość i przyspieszenie.

DYNAMIKA: Dynamika punktu materialnego, proste i odwrotne zadania dynamiki; równania różniczkowe 
ruchu; całkowanie równań ruchu na płaszczyźnie rozwiązania analityczne; zasada d'Alemberta; zasady 
zachowania pędu, momentu pędu, energii mechanicznej; ruch nieswobodny. Dynamika układów 
materialnych: równania ruchu; środek mas; ruch środka mas; Dynamika układów ciągłych, ruch płaski ciała 
sztywnego: ruch obrotowy; masowe momenty bezwładności, prawo Steinera.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Matematyka, fizyka

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Sprawdzian - zadania 0.0% 40.0%
Sprawdzian - teoria 0.0% 40.0%
Aktywność, w tym prezentacje 0.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Hibbeler R.C.: Engineering Mechanics Statics, Dynamics. Prentice Hall 
2010.

 

Hibbeler R.C.: Statics and mechanics of materials. Prentice Hall 2004

Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Obliczyć reakcje podporowe w układzie statycznym,

 

przeprowadzić redukcję układu sił do punktu

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


