
1 
 

Mechanika i budowa maszyn II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Kinematyka ruchu złożonego punktu. 

2. Rodzaje więzów i ich opis. 

3. Zasada prac przygotowanych. 

4. Niepewności i błędy pomiarowe.  

5. Miary położenia i rozrzutu wyników pomiarów. 

6. Podstawy planowania eksperymentu.  

7. Estymacja parametrów rozkładu.  

8. Planowanie dwupoziomowe. 

9. Metody optymalizacji procesów technologicznych.  

10. Podać przykłady systemów komputerowych i wskazać ich zastosowania w pracy 

inżyniera. 

11. Spawalność metalurgiczna stali, równoważnik węgla. 

12. Zastosowanie stali spawalnych niestopowych. 

13. Mechanizmy umocnienia stali. 

14. Stale bainityczne, dodatki stopowe, wykres CTP, zastosowanie. 

15. Stale nierdzewne austenityczne, rola chromu i niklu, podstawowa obróbka cieplna. 

16. Przykłady współczesnych gatunków stali dla przemysłu samochodowego. 

17. Wymienić i krótko omówić sposoby przenoszenia ciepła. 

18. Równanie Fouriera dla ścianki płaskiej jednowarstwowej. 

19. Rodzaje konwekcji i równanie Newtona dla przejmowania ciepła. 

20. Przenikanie ciepła przez ściankę płaską między płynami. Równanie Pecleta. 

21. Przebieg temperatur w skraplaczu, parowniku, wymienniku przeciwprądowym i 

wymienniku współprądowym. 

22. Podać ogólny algorytm obliczania wymienników ciepła. 

23. Koncepcje koncentracji i różnicowania operacji w aspekcie zwiększenia 

produktywności procesu wytwarzania. 

24. Zasada obróbki kompletnej oraz możliwości jej przeprowadzenia przy wykorzystaniu 

cech aplikacyjnych współczesnych centrów obróbkowych. 

25. Metody modelowania działania systemów i przebiegających procesów wytwórczych. 

26. Miary opisu ilościowego stopnia automatyzacji oraz cech elastyczności procesu 

przebiegającego w jednomaszynowych i wielomaszynowych systemach wytwarzania. 

27. Techniki i środki realizacji zadań pomiarowych w zintegrowanych systemach 

zautomatyzowanej produkcji. 

28. Zakres zastosowań systemów wspomagających wytwarzanie CAD/CAM. 

29. Przedstawić zasadnicze różnice pomiędzy modelem bryłowym, a modelem 

powierzchniowym. 

30. Charakterystyka projektowania parametrycznego CAD. 

31. Sposoby ustalania środka układu współrzędnych na przedmiocie obrabianym. 
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32. Sposoby ustalania półfabrykatu w systemach CAM. 

33. Pojęcie i definicja spawalności. 

34. Opisz spawalność stali do pracy w podwyższonych temperaturach. 

35. Opisz spawalność stali odpornej na korozję. 

36. Opisz spawalność stopów aluminium. 

37. Ogólne zasady tworzenia dokumentacji technicznej w programach komputerowego 

wspomaganego projektowania. 

38. Metody projektowania 3D. 

39. Etapy istnienia pojazdu samochodowego. 

40. Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka pojazdu. 

41. Kryteria doboru pojazdu do warunków eksploatacji. 

42. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny pojazdu. 

43. Organizacja eksploatacji pojazdów – pojęcie i współczynniki. 

44. Rodzaje obsług technicznych pojazdu. 

45. Zużycie, uszkodzenie i zniszczenie mechanizmów. 

46. Materiały eksploatacyjne stosowane w pojazdach 

47. Kryteria doboru materiału na wyroby wtryskiwane.  

48. Budowa formy wtryskowej. 

49. Matryce i stemple - metody wytwarzania. 

50. Układ chłodzenia formy i układy wlewowe form. 

51. Czujniki pomiarowe wspomagające proces sterowania wytwarzania wyprasek. 

52. Etapy projektowania układu hydraulicznego. 

53. Przemiany energii w układzie hydraulicznym, bilans cieplny układu. 

54. Akumulatory hydrauliczne i zasady ich doboru. 

55. Kryteria wyboru ciśnienia roboczego w układzie hydraulicznym. 

56. Omówić własności sprężonego powietrza. 

57. Podstawowe elementy układów pneumatycznych. 

58. Na czym polega metoda Risk Score w ocenie ryzyka na stanowisku pracy. 

59. Wymienić zagrożenia na wybranym stanowisku pracy (np. stanowisku spawacza). 

60. Wymienić i scharakteryzować podstawowe metody oceny ryzyka na stanowisku 

pracy. 

 


