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Oceanotechnika II stopień, studia niestacjonarne 4 semestralne - pytania dyplomowe 
(specjalność: Projektowanie Statków i Urządzeń Oceanotechnicznych, profil Statki Morskie i 

Obiekty Oceanotechniczne) 
 

Rok akademicki 2022/2023 
 
 
 

1. Materiały wykorzystywane na konstrukcje obiektów pływających i oceanotechnicznych. 

2. Kształtowanie struktury i własności metali i stopów metodami technologicznymi. 

3. Mechanizmy zużycia materiałów konstrukcyjnych.  

4. Metody modelowania i optymalizacji stosowane w oceanotechnice. 

5. Przykłady narzędzi programistycznych do zadań symulacyjnych z zakresu oceanotechniki.  

6. Zagadnienie optymalizacji i polioptymalizacji.  

7. Powody linearyzacji modeli matematycznych, metoda małych odchyleń.  

8. O czym mówi twierdzenie Nyqista. 

9. Wyjaśnić zjawisko aliasingu i naszkicować obrazowy przykład. 

10. Zastosowania transformaty Fouriera (dla danych dyskretnych lub funkcji ciągłych).  

11. Jakie są podstawowe kroki algorytmów genetycznych?  

12. Jaka jest różnica pomiędzy logiką klasyczną a logiką rozmytą?  

13. Podać warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych.  

14. Podać podstawowe twierdzenia programowania liniowego.  

15. Podać metodę nieoznaczonych mnożników Lagrange'a. 

16. Podać definicje i własności zmiennej losowej o rozkładzie wykładniczym.  

17. Podać definicje i własności zmiennej losowej o rozkładzie normalnym.  

18. Podać twierdzenie Moivre’a-Laplace’a.  

19. Podać definicję procesu stochastycznego.  

20. Definicja projektu, na czym polega zarządzanie projektami. 

21. Struktura organizacyjna projektu i dobór zespołu projektowego.  

22. Wymienić i omówić fazy projektu. 

23. Zagadnienie zarządzania ryzykiem projektu. 

24. Zagrożenia dla ludzi i środowiska związane z budową i eksploatacją systemów morskich. 

25. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa na morzu.  

26. Podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju. 

27. Metody ograniczania emisji substancji szkodliwych ze statków.  

28. Opisać zagrożenia w transporcie wodnym.  

29. Wyjaśnić na czym polega kryterium ryzyka klasy ALARP.  

30. Omówić etapy metody formalnej oceny bezpieczeństwa FSA.  

31. Optymalizacja ilości, położenia, kształtu sterów strumieniowych. 

32. Optymalizacja trymu kontenerowca. 

33. Optymalizacja kształtu rufowej części gazowca niestatecznego kursowo.  
34. Omów znane Ci funkcje widma falowania morskiego oraz parametry niezbędne do 
określenia funkcji widma. 

35. Stacjonarny i niestacjonarny model wiatru.  
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36. Omów (nazwij) ruchy statku na poszczególnych stopniach swobody.  

37. Siły działające na statek/obiekt offshore. 

38. Klasyfikacja środków technicznych eksploracji i eksploatacji mórz i oceanów.  

39. Charakterystyka morfologiczna wszechoceanu i skorupy ziemskiej, rejony występowania 
surowców i minerałów.  

40. Budowa otworu i przewodu wiertniczego oraz systemy techniczne do wierceń morskich.  

41. Opisać i porównać dostępne oprogramowanie CAD/CAE dla przemysłu morskiego.  

42. Wyjaśnić na czym polega wykonanie analizy wytrzymałościowej MES. 

43. Omówić proces projektowania okrętu, opisany spirala Evansa.  

44. Problemy przebudowy zbiornikowców na FSO i FPSO.  

45. Omówić budowę i wyposażenie statków do obsługi platform wiertniczych. 

46. Omówić budowę i wyposażenie statków do budowy rurociągów podmorskich.  

47. Problemy konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne budowy statków LPG i LNG.  

48. Problemy materiałowe i technologiczne budowy platform wydobywczych stacjonarnych. 

49. Problemy transportu i instalacji na akwenie eksploatacyjnym różnych rodzajów platform.  

50. Rozwiązywanie zagadnienia stateczności struktur cienkościennych przy wykorzystaniu 
metody elementów skończonych.  

51. Metody numeryczne stosowane w mechanice płynów.  

52. Warunki brzegowe stosowane przy modelowaniu przepływów.  

53. Pływalność i stateczność statków zanurzalnych.  

54. Statki „heavy-lift-vessels” - zasada działania oraz przykłady wykorzystania.  

55. Zasady określania konfiguracji układu napędowego, elektrowni i kotłowni.  

56. Węzły konstrukcyjne kadłubów z tworzyw sztucznych.  

57. Konstrukcja i technoogia połączeń elementów kadłuba z kompozytów.  

58. Teoria Kirchhoffa–Love’a opisu płyt cienkościennych.  

59. Charakterystyki hydrodynamiczne obiektów i systemów oceanotechnicznych.  

60. Analiza właściwości morskich obiektów i systemów oceanotechnicznych.  
 


